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Uitsluitend verzonden per e-mail 

Datum: 

VERZONDEN 2 7 DEC 2022 
Betreft: Woo-besluit 22-0785 

Geachte mevrouw 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

In uw verzoek van 21 september 2022, door mij ontvangen op dezelfde dag, heeft 
u de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verzocht om documenten openbaar 
te maken betrekking hebbende op de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht van 
27 januari 2010 (ECLI:NLRBDOR:2010:BL1104) 

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij e-mail van 21 september 2022 met 
kenmerk 22-0785. Bij brief van 17 oktober 2022 is de behandeling van uw 
verzoek met twee weken verlengd. Ondanks veel inspanningen is het mij helaas 
niet gelukt om binnen de wettelijk termijn te beslissen op uw verzoek, waarvoor 
mijn excuus. 

Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek niet op de grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) 
maar op grond van artikel 8.8 van de Woo dat een bijzondere 
openbaarmakingsregelingen bevat. Deze bijzondere openbaarmakingsregeling 
gaat voor de Woo. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn er 15 documenten aanget roffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Dit beslu it 
neem ik op grond van artikel 8.8 van de Woo. Op grond van artikel 8.8 van de 
Woo wijkt de Woo voor bijzondere openbaarmakingsregelingen. Wanneer één van 
deze bijzondere openbaarmakingsregelingen van toepassing is, gaat deze regeling 
voor op de Woo. In uw Woo-verzoek is er spraken van twee bijzondere 
openbaarmakingsregelingen die van toepassing zijn op de aangetroffen 
documenten. Het betreft de volgende wetten: 

W et justitiële en strafvorderlijke gegevens 

en artikel 365 Wetboek van Strafvordering hierna (Sv). 
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FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. 

Voor nadere motivering, verwijs ik u naar de paragraaf: Overwegingen van dit 
besluit 

Zienswijzen 

Bij e-mail van 17 november 2022 heb ik het Openbaar Ministerie gevraagd om 
zijn mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door u 
gevraagde informatie. De belanghebbende heeft zijn mening gegeven. De 
zienswijze van deze belanghebbende heb ik in mijn belangenafweg ing 
meegenomen. 

Overwegingen 

Bijzondere regeling van openbaarmaking 
Op grond van artikel 8.8 van de Woo wijkt de Woo voor bijzondere 
openbaarmakingsregelingen. Wanneer één van deze bijzondere 
openbaarmakingsregelingen van toepassing is, gaat deze regeling voor op de 
Woo. De bijzondere openbaarmakingsregelingen zijn opgenomen in de bijlage van 
artikel 8.8 van de Woo. Op de door u gevraagde informatie is de Woo niet van 
toepassing, omdat de informatie waar u om vraagt onder het regime van de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 365 Sv valt. 

Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) 
In de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo is onder meer vermeld dat de titels 2 tot 
en met 3b van de Wjsg worden aangemerkt als een bijzondere 
openbaarmakingsregeling die derogeert aan de werking van de Woo. Deze titels 
zien op de verwerking van justitiële en strafvorderl ijke gegevens, alsook op de 
verwerking van tenuitvoerleggingsgegevens en van gerechtelijke strafgegevens. 

Onder justitiële gegevens wordt verstaan de 'bij algemene maatregel van bestuur 
te omschrijven persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de 
toepassing van het strafrecht of de strafvordering, die in een gegevensbestand 
zijn of worden verwerkt'. 1 Onder strafvorderlijke gegevens wordt verstaan 
'persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het 
kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een 
strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt'. 2 

De documenten met nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 betreffen processen
verbalen welke zijn opgesteld voor het Openbaar Ministerie. Deze informatie valt 
onder de reikwijdte van de Wjsg. De aanwijzing van de Wjsg als bijzondere 
openbaarmakingsregeling, brengt mee dat Woo-verzoeken, voor zover deze 
betrekking hebben op informatie met betrekking tot een concreet strafrechtelijk 

1 Artikel 1, aanhef en onder a, van de Wjsg 
2 Artikel 1, aanhef en onder b, van de WJsg 
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FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. 

onderzoek naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet onder het bereik 
van de Woo vallen . 
Gelet op het vorenstaande kom ik tot conclusie dat de Woo niet van toepassing is 
ten aanzien van de betreffende documenten. 

Artikel 365, vijfde lid Wetboek van strafvordering (Sv) 
Bepaalde informatie van dit Woo-verzoek maakt deel uit van een strafdossier dat 
ter terechtzitting is aangebracht. Artikel 365 van Sv ziet op verstrekking van 
vonnissen en strafdossiers. Uit artikel 365, vierde en vijfde lid, van Sv, volgt dat 
de voorzitter van de rechtbank, desgevraagd, een afschrift van het vonnis en het 
proces-verbaal ter terechtzitting aan ieder ander dan de verdachte of zijn/haar 
raadsman kan verstrekken. Onder het vonnis zijn begrepen de stukken die aan de 
uitspraak zijn gehecht. Van andere tot het strafdossier behorende stukken wordt 
geen afschrift of uittreksel verstrekt. Op grond van artikel 8.8 van de Woo wijkt 
de Woo voor bijzondere openbaarmakingsregelingen. In artikel 8.8 van de Woo en 
bij lage bij artikel 8.8 van de Woo is bepaald dat artikel 365 van Sv een dergelijke 
bijzondere openbaarmakingsregeling betreft. Uit jurisprudentie volgt dan ook dat 
van in artikel 365 vierde l id Sv genoemde en tot het strafdossier behorende 
stukken, gelet op die uitputtende regeling, geen afschrift of u ittreksel wordt 
verstrekt. Dit geldt ook van een strafvorderlijk dossier dat afgesloten is. 

Ik heb daarom besloten de documenten met de nummers 1, 8 tot en met 13 niet 
openbaar te maken. De voornoemde documenten betreffen processen-verbaal 
welke onderdeel uitmaken van een afgesloten strafrechtelijk onderzoek. De Woo is 
niet van toepassing op de processtukken waarvan door u openbaarmaking is 
verzocht. 

laatsing op internet 
Dit besluit wordt op www.riiksoverheid.nl gepubliceerd. 
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FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. 

Hoogachtend, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwal iteit, 
namens deze: 

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 ad res; 
• telefoonnummer; 
• de datum; 
• het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn); 
• de gronden van bezwaar; 
• uw handtekening. 
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FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. 

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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Inventarislijst 222-0785

nr. onderwerp / omschrijving

geheel deels niet art 365 Sv Wjsg
Doc 1  beknopt overzicht onderzoek x x
Doc 2  bewijs ibg 25-06-07 x x
Doc 3  brief  Laboratorium  x x
Doc 4  brief  Laboratorium-2 x x
Doc 5  brief  Laboratorium-3 x x
Doc 6  brief  Laboratorium-4 x x
Doc 7  brief  Laboratorium-5 x x
Doc 8  PV 236-07-36130 PvB 060707 x x
Doc 9  PV 239-05-1864 bevindingen KI Haviken x x
Doc 10  PV 239-06-36130 loopverbaal definitief x x
Doc 11  PV 239-06-36130-PvB- 280806 x x
Doc 12  PV getuige van x x
Doc 13  PV van bevindingen x x
Doc 14  Uitnodiging gesprek dhr x x
Doc 15  DNA en havikken x x

 


	Besluit op Woo-verzoek 22-0785_Geredigeerd
	22-0785 inventarislijst 21-12-2022
	inventaris




