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Bijlage 2 — Inventarislijst 

Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger 
1.  Email "wobverzoek" idem 

als onder 2 
Datum: 10 juli 2014 

Deels 
openbaar 

Artikel 10, tweede 
lid, onderdeel e 

EZ Fox-IT 

2.  Brief: Verzoek om uw 
zienswijze op 
beantwoording wob-
verzoek aan het 
ministerie van 
Economische Zaken 
Datum:10 juli 2014 

Deels 
openbaar 

Artikel 10, tweede 
lid, onderdeel e 

EZ Fox-IT 

3.  Email "nog 2 
documenten" 
Datum: 17 juli 2014 

Deels 
openbaar 

Artikel 10, tweede 
lid, onderdeel e 

EZ Fox-IT 

4.  Brief "Zienswijze Wob- 
verzoek Economische 
Zaken" 
Datum: 18 juli 2014 

Deels 
openbaar 

Artikel 10, tweede 
lid, onderdeel e 

Fox-IT EZ 

Pagina 8 van 8 



Van: 

Verzonden: 	 donderdag 10 juli 2014 17:31 

Aan: 

Onderwerp: 	 wobverzoek 

Bijlagen: 	 Inventarisatielijst wob AT-Fox IT.docx; Inventarisatielijst wob Dictu-FoxIT.docx; 

Inventarisatielijst wob NVWA en RVO - Fox IT.docx; Geanonimiseerd wobverzoek 

a.pdf; DOMUS-#14116804-v1-Verzoek_om_uw_zienswijze_op_beantwoording_wob-

verzoek_aan_hetministerie_van_EconomischeZaken.DOCX 

Beste 

Als telefonisch besproken hierbij alvast de brief met bijlagen waarin het ministerie van Economische Zaken aan Fox-

IT om haar zienswijze vraagt t.a.v. het wobverzoek naar correspondentie, contacten en contracten tussen EZ en Fox-

IT. 

De formele brief is per post onderweg. 

Met vriendelijke groeten, 

Ministerie van Economische Zaken 

Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 
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Retcured,es Posti2,,s 234:1 2500 5< Der 

i'vlinisteric van Econorni;clie Zak.i!r: 

Fox-IT 
	 Directie Bedrijfsvoering 

t.a.v. 	
Bezoekadres 

Olof Palmestraat 6 	 Bez.i , derto,itsewec 73 

2616 LM Delft 
	

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2507 EK Den Haag 

Factuuradres 

Postbus 16180 

2500 BD Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001003214369000 

Datum 	10 juli 2014 
Betreft Verzoek om uw zienswijze op beantwoording wob-verzoek aan het 

ministerie van Economische Zaken 

Geachte 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rtjksoverhek:Lni/ez 

Behandeld door 

T 

F off 

Ons kenmerk 

DB / 14116804 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Met deze brief informeer ik u over een tot het ministerie van Economische Zaken 
gericht verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). 
Bij dit verzoek is informatie over uw organisatie betrokken. Ik overweeg om dit 
Wob-verzoek deels in te willigen. In de bijlage vindt u een geanonimiseerd 
afschrift van het Wob-verzoek en een overzicht van de te verstrekken stukken die 
betrekking hebben op uw organisatie. In het overzicht is aangegeven welke 
stukken niet of deels openbaar gemaakt worden en op basis van welke grond. Er 
worden door mij drie gronden gehanteerd, t.w. 
1. Art 10 1.c. 	voor de bedrijfsvertrouwelijke informatie in offerten en 

contracten (met name ook bedragen) en als het bedrijf zelf al op het 
document heeft aangegeven dat hun document vertrouwelijk is. 

2. Art 10 2.e. 	: eerbiediging persoonlijke levenssfeer voor het weglakken 
van namen 

3. Art 10 2.g 	: het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen als er sprake is van 
het belang van de bescherming van de veiligheid van de ICT-infrastructuur 
van het ministerie van Economische Zaken. Diverse documenten geven 
inzage in (delen van) de ICT-beveiliging van het ministerie. Aangezien het 
belang van de beveiliging dient te prevaleren boven het belang van 
openbaarmaking, wordt de verstrekking van deze informatie geweigerd. 

Hierbij stet ik u als belanghebbende, op grond van artikel 4:8 van de Algemene 
wet bestuursrecht, in de gelegenheid uw zienswijze te geven op mijn 
voorgenomen besluit. U kunt dit doen door uiterlijk 18 juli 2014 uw bedenkingen 
over de voorgenomen openbaarmaking van informatie die uw organisatie raakt 
schriftelijk en gemotiveerd aan mij kenbaar te maken. U kunt uw eventuele 
zienswii7e sturen naar: ministerie van Economische Zaken, t.a.v. 

'ostbus 20401, 2500 EK Den Haag. Als ik binnen de aangegeven 

termijn geen reactie van u heb ontvangen, ga ik er vanuit dat u geen bedenkingen 
tegen openbaarmaking heeft. 
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Ik wil u graag nog op de volgende zaken wijzen: Ten eerste kan uw zienswijze 
alleen leiden tot een weigering om een gedeelte van de informatie openbaar te 
maken, als deze is onder te brengen onder een of meer van de weigeringsgronden 
uit artikel 10 en 11 van de Wob. U vindt de tekst van deze artikelen in de bijlage. 
Ik wijs er daarbij op dat de uiteindetijke afweging over het al dan niet openbaar 
maken van de gevraagde informatie bij mij berust. Ten tweede is het voor u 
wellicht van belang om te weten dat na het verzenden van het besluit aan 
verzoeker de informatie voor een ieder toegankelijk zal zijn. 

Meer informatie over de Wob kunt u vinden op 
http ://www. rijksoverheid . ni/onderwerpen/kwaliteit-en-i  nteg riteit- 
overheidsinstanties/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken, 
namens deze, 

Bijlagen: 
- Artikel 10 en 11 van de Wob; 
- Wob-verzoek (geanonimiseerd); 
- Overzicht van te verstrekken stukken die op u/uw organisatie betrekking 
hebben. 

Pag na 2 van 4 



Directie Bedrijfsvoering 

DB / 14116804 

Bijlage 1: Artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur 

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 maakt. 
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 financiele belangen van de Staat, 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 to kunnen 

nemen van de informatie; 

g. 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 toepassing 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 
afwijking van het eerste lid, 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 vertrouwelijk 
karakter. 
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet 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; 
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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 milieu-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 
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 in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing. 
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Amsterdam, 26 mei 2014 

Aan 	Ministerie van Economische Zaken 

De Minister 

Postbus 20101 

2500 EC Den Haag 

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en 

contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen). 

Kenmerk: informatieverzoek 20147230352 

Afzender: 

Geachte Mevr./Dhr., 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere 

burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek 

om informatie. 

Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT 

(of vergelijkbare namen). 

0 

o Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en 

o contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) ontvangen. U kunt hierbij denken 

aan: 

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo's, check-lijsten, 

0 	 puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, 

beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, 

draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale 

communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, 

databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot 

inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma's, 
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