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Geachte heer/mevrouw

Over het beroep met zaaknummer ARN 16

I

4955 WOB 06 deel

ik u het volgende mee.

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak
wordt verwezennaar een uitspraak met een ECll-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het
indienen van digitaal beroep.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
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van

? tJ eËg;,
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in de zaak tussen

Stichting De Transparantie, te Terborg, eiseres,
(gemachtigden: P.A. Jansen en J.J. Kuit)
en

het college van burgemeester en rvethouders van de gemeente Oude IJsselstreek te
Gendringen, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van I 0 maart 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder

de door eiseres
verzochte informatie, met uitzondering van de zakelijke NAW-gegevens, in het kader van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verstrekt.

Bij besluit van 1 8 juli 20 1 6 (het bestreden besluit) heeft venveerder het bezwaar van eiseres
tegen de weigering van de openbaarmaking van de zakelijke NAW-gegevens ongegrond
verklaard.
Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 maart 2017. Eiseres heeft zich laten
vertegenwoordigen door haar gemachtigde P.A. Jansen. Verweerder heeft zich laten
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde mr. S.W.J. Jansen.

Overwegingen

1.

De rechtbank gaat uit van de volgende feiten.

Eiseres heeft verweerder op grond van de Wob bij brief van 14 januari 2016 verzocht om
inzicht te bieden in het inhuren van extem personeel in het tweede half aar van 2015, hetzij in
de vorm van kopieën van alle betreffende stukken, hetzij in de vorm van een overzicht. Daarblj
werd specifiek verzocht om de zakelijke NAW-gegevens van de persoon en zijnlhaar bedrijf,
de taken, inhouden en opbrengsten en de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Verweerder heeft
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de verzochte informatie verstrekt, met uitzondering van de zakelijke NAW-gegevens. Daarbij
zijn de NAW-gegevens niet verstrekt, omdat venveerder deels niet beschikt over de g"uruugd"

gegevens en deels niet vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de

betrokkenen.
Eiseres kan zich hier niet mee verenigen.

In geschil is derhalve uitsluitend of venveerder op goede gronden openbaarmaking van de
NAW-gegevens heeft kunnen rveigeren.

2.

Eiseres heeft in de eerste plaats in twijfel getrokken dat venveerder in veel gevallen
niet zou beschikken over de volledige NAW-gegevells van ingehuurd personeel. Eiseres stelt
zich voorts op het standpunt dat hét belang van openbaarheid zivaarder moet wegen dan het
belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken werknemers. Het
betreffen namelijk enkel zakelijke gegevens. Niet alle NAW-gegevens hoeven openbaar te
rvorden gemaakt, enkel de NAW-gegevens die van belang zijn voor de nodige transparantie.
Venveerder stelt zich op het standpunt dat namen persooltsgegevens zijn en dat dezè gegevens
door bedrijven aan de overlieid zijn verstrekt in het vertrourven dat deze alleen worden gebruikt
voor het doel dat bij het verschaffen ervan wordt beoogd. Openbaarmaking zou de persónen in
een krvetsbare positie kunnen brengen. In het venveerschrift is tevens betoogd dat er door de
openbaarmaking van de NAW-gegevens onevenredige bevoordeling of benadeling kan
optreden, omdat openbaarmaking de concurrentiepositie van de betrokkenen kan schaden.

3.

De rechtbank overweegt als volgt.

4.

Ingevolge artikel3, eerste lid, van de Wob kan een ieder 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. Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het verstrekken
van informatie achtenvege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

5.

De rechtbank heeft met toepassing van artikel 8:29, vijfde lid, van de Algemene lvet
bestuursrecht, met toestemming van eiseres, kennis genomen van de geweigerde
NAW-gegevens. Voor wat betreft de gegevens tvaarover venveerder stelt in het geheel niet te
beschikken, is de rechtbank van oordeel dat zulks in dit geval niet op voorhand onaannemelijk
is en dat eiseres haar twijfel op dit punt niet met concrete aanlvijzingen heeft onderbouwd. De
rechtbank trekt het standpunt van verweerder dan ook niet in twijfel.

6.

Volgens vaste jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie bijvoorbeeld de uitspraak van
25 juli 2012 @CLI:NL:RVS:2012:8X2593). geldt waar het beroepshalve functioneren betreft
slechts in beperkte mate een beroep kan worden gedaan op het belang van de persoonlijke
levenssfeer. Dit ligt anders indien het het openbaar maken van namen betreft. Namen zijn
persoonsgegevens en het belang van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen
opentaarmaking daarvan verzetten. Het belang van de persoonlijke levenssfeer dient hierbij te
worden afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Bij die afueging dient het
uitgangspunt van de Wob - openbaarheid is regel - Twaar te wegen. Daarnaast speelt hierblj de
functie van de betrokkene een rol.
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7.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft
kunnen stellen dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken personen zwaarder rveegt dán voonneld belang van openbaarheid. De rechtbank acht
NAW-gegevens vergelijkbaar met de in voornoemde jurisprudentie genoemde nalnen, zijnde
persoonsgegevens. Hetbelangvan de openbaarheid is in onderhavige zaakenerzijds gelegen in
het verkrijgen van inzicht in het inhuren van extem personeel door de gemeente Oude
IJsselstreek in het tweedehalflaar van2015. Anderzijds is het belang, zoals ter zitting is
gebleken, gelegen in het verkrijgen van inzicht of er bij het inhuren van personeel
mogelijkenvijs sprake is van belangenverstrengeling of andere integriteitsproblemen.
Het belang van de openbaarlteid rvordt afgewogen tegen het belang van de persoonlijke
levenssfeer van de werknetners, niet zijnde ambtenaren. Het betreft hierbij gegevens die in
vertrouwen aan verweerder zijn versterkt. Door het openbaar maken van de NAW-gegevens
rvorden de werknemers in een zekere kwetsbare positie gebracht. In dat geval is namelijk
rechtstreeks te herleiden lvie precies rvelke opdracht heeft verricht en wat hiervoor is betaald.
Verweerder heeft het belang van de betrokken rverknemers hierbij in redelijkheid zivaarder
kunnen laten rvegen dan het belang van de openbaarheid.

8.
Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen
aanleiding.

Beslissing
De rechtbank:

'verklaaÍ

het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.J. Penning, rechter, in tegenwoordigheid van
mr. L.M. Noordam, griffier.
De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:
g

?

griffier

ApR.

fffi;

.

Afschrift verzonden aan partijen

op:

?. 8

AFft, ËËï}

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is
ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het
treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak
getroffen voorlopige voorziening.

