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In e-mail van 18 juni jl. heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de besteding van € 400.000,- ten

behoeve van de "Ondersteuning van een sector-brede arbeidsmarktagenda". Uw

vraag is verduidelijkt tijdens een telefoongesprek op 19 juni 2018.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 21juni 2018,
kenmerk WOB- KV18.001. In de brief van 17 juli 2018 is de beslistermijn met vier
weken verdaagd tot 14 augustus 2018. In de brief van 2 augustus jl. is aan u

medegedeeld dat de beslistermijn zes weken is opgeschort vanwege het vragen
van zienswijzen aan derden,

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar bijlage 1,

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 51 documenten aangetroffen' Deze

documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is
gevoegd, In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de

inventar¡slijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

U bent er over geïnformeerd in de brief van 2 augustus 2018 dat er derde
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking en dat deze in de gelegenheid zijn
gesteld hierover hun zienswijze te geven. De zienswijzen van de derde
belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het

onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Besluit

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met de nummers 30, 48 en 49
geheel openbaar te maken.
Ik heb besloten de door u gevraagde informatíe opgenomen in de documenten
met de nummers L, 3'29,31-33, 35, 37, 39-47,50 en 51 openbaar te maken,
met uitzondering van de informatie die valt onder een weigeringsgrond onder de
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Wob. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel 'Overwegingen'van dit besluit. Jnzerererentle 
'l

De documenten met de nummers 2, 34,36 en 38 betreffen concepten. Dç -r
definitieve versies van deze concepten zijn reeds openbaar of worden OodLmiAOe¡
van dit besluit openbaar gemaakt. Voor zover de concepten afwijken van de |'-*-' *-- **1
uiteindelijke versie zijn dit in het geheel persoonlijke beleidsopvattingen b¡nrú. ¡,si**¡.¡
een stuk bestemd voor intern beraad. Deze concepten zal ik daarom niet openbaar
m¡len. Verder,betreft het document met het nummer 9 een e-mailwisseling die in
he[çñËêTEstaat uit persoonlijke beleidsopvattingen gedaan in het kader van
intèIn,,belg.ad. Eìlblijft in dit document geen informatie over de bestuurlijke
aa¡gelegenheþver die voor afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt.

ov-er*egingèir
Allereerst'üúil ik u wijzen 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.
Hef 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 openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeliÁg of belþnge-tì.-. * ì
van de verzoeker. Bij de te verr¡chten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
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 vindt de
onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan
ook plaats.

Bedrijfsgegevens

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrUfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige
jurispruderrtie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In de documenten met nummers 5,6,9, 17 en 19 staan bedrijfsgegevens. Deze
gegevens zijn vertrouwelijk aan mij medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen
wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of de afzet van producten of diensten.

Het betreft onder andere informatie over informatie over de totstandkoming van
prijzen van een bedrijf. Uit die informatie die in het kader van een
subsidieaanvraag aan mij is overhandigd, kan worden afgeleid op welke wijze de
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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 openhartigheid onderling en met
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de

standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant'
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan : meningen, opinies,
commentaren, Voorstellen, concluSies met de daartoe aangevoerde argumenten.

Het de documenten met nummers 2, 7, 9, 71, 12, t9, 20, 25, 28, 32, 34-36 en 38
zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke
beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de
publieke discussie. ik zie dan ook geen aanleiding om met 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 uit de documenten verwijderd. Het document met
nummer t heb ik besloten in zijn geheel te weigeren. Voor zover er ook feitelijke
informatie in het document staat, is die informatie zodanig verweven met de
persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan worden gezien'

De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op
www. rijksoverhei d. n I worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden

Hoogachtend,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

eving en luridische Zaken,

Veringa

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het
besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient
daartoe een bezwaarschrift ln bij de minister van Onderwiis, Cultuur en
Wetenschap, onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus
30205, 2500 GE Den Haag. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u
op www,duo.nl/zakelijk onder 'Oneens met Duo'.

onze referentie
141 3 135
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prijzen tot stand komen. Dit betreft informatie die de concurrentie en het
bedrijfsbelang kan schaden. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.

Persoonsgegevens

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 dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In de documenten met nummers 1,3-18,20-29,31-33,35,37,39-47,50 en 51
staat informatie die raakt aan de persoonlijke levenssfeer. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om namen of informatie die rechtstreeks is te herleiden tot een
persoon, zoals persoonlijke telefoonnummers of e-mailadressen. Ik ben van
oordeel dat het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd,
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik zal daarom deze
informatie niet verstrekken,
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroelpshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij is van belang 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 van de naam in
de zin van de Wob.
Benadeling van derden
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
Openbaarmaking van (bepaalde passages uit) de documenten met nummers 4,7,
9 en 12 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling organisaties
waar deze informatie betrekking op heeft. Bedrijven moeten erop kunnen
vertrouwen dat bedrijfsveft rouwelijke of anderszins concurrentiegevoelige
informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomen van onevenredig
nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking.

Persoo n I ij ke b e I e i d so pva tti ng e n

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 daaiin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moeten 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 aanzlen
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

Onze referênt¡e
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Bijlage I - Relevante artikelen uit de Wob onzereferentle

Artikel 1 141313s

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 aangelegenhe¡d: 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
gezamenl ijke verantwoordelijkheid voor een bestuu rlijke aangelegenheid ;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als
taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid
zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen
dle aan de instantie 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 zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie
zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van
een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten;

S. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in aftikel 19.la van de Wet
milieubeheer.

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, 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 mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een vezoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 10 en 11.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig 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 aftikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt 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
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de beSChikking alSnOg mOet worden gegeven. onzerefêrentie

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt ¿e ¡nforlá51lås
verstrekt tegel¡jk 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 in afwijking 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 verlenging
rechtvaardigt;

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

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie 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 maa kt.

2. Het 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 organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staât, de andere publiekrechtelijke

lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging 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. Hettweedp lid, aanhefen ondere, is nietvan toepassing voorzoverde betrokken persoon
lreeft 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 afwijking van het eerste lid, aanhef
en onder c, het verstrekken van milieu-inforrnatie 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 vertrouwelijk karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is n¡et van toepassing op het verstrekken van milieu-
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 milieu 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 b¡j het toepassen van
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het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of de&le r€rerêntle

informatie betrekking heeft op emissies in het milieu 
' r41313s

Artlkel 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 democratische

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 betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke

beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat

het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun

werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid 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 niet tot personen

herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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