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In uw brief van 31 augustus 2017 heeft u in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) de heer Hel mond, directeur van de Rijksdienst Caribisch
Nederland (hierna: RCN) verzocht om u getekende en gedateerde verklaringen van
ambtenaren van RCN te verschaffen, wier namen u heeft aangetroffen in de media.
Uit de verklaringen zou volgens u moeten blijken dat de betreffende ambtenaren
toestemming verlenen hun privacygevoelige gegevens in de openbaarheid te
brengen.
In uw brief van 31 augustus 2017 heeft u de volgende media aangehaald als
voorbeeld: de webpagina van de RCN, het tijdschrift ‘Sigur’ van het
Zorgverzekeringskantoor Bonaire (ZVK) en de nieuwspagina www.bonaire.nu.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 13 september
2017. In deze brief heeft de heer Helmond u gewezen op het feit dat in uw verzoek
geen bestuurlijke aangelegenheid vermeld staat en u de gelegenheid geboden tot
herstel van dat verzuim.
Bij brief van 25 september 2017 heeft u uw precisering van de bestuurlijke
aangelegenheid aangeleverd. U schrijft dat u met ‘bestuurlijke aangelegenheden
doelt op een aantal brieven van het ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties (hierna: het ministerie) waarin gesproken wordt over ‘beleid
bescherming privacy’, welk beleid door RCN geschonden zou worden. Daarbij haalt
u documenten aan uit een juridische procedure die gevoerd is naar aanleiding van
een door u ingediend verzoek om informatie over twee selectieprocedures bij de
RCN. Het gaat om de volgende documenten die u heeft aangehaald:
het primaire besluit van 11 augustus 2016, kenmerk 2016-00000465311;
de beslissing op bezwaar van 1 november 2017, kenmerk 201600000673965;
het verweerschrift van 2 februari 2017, kenmerk 20 17-0000022826;
de uitspraak van rechtbank Den Haag van 26 juli 2017, zaaknummer 5CR
16/9709.
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Uw verzoek om informatie heb ik in behandeling genomen op grond van de Wob.
De Wob is van toepassing op informatie neergelegd in documenten. Er zijn geen
documenten bij het ministerie en evenmin bij de RCN aangetroffen met de door u
gevraagde verklaringen van ambtenaren waarmee toestemming wordt verleend
privacygevoelige gegevens in de openbaarheid te brengen. Omdat er geen
documenten zijn aangetroffen, kan ik niet anders dan uw verzoek afwijzen.
Graag wil ik u een uitleg geven over de passages (in de documenten) die u in uw
brief van 25 september 2017 aanhaalt. Die passages zijn het resultaat van een
belangenafweging inzake de openbaarmaking van documenten. Het verrichten van
een dergelijke belangenafweging volgt uit de wet namelijk uit artikel 10, tweede
lid, van de Wob en ziet dus niet op het beleid van het ministerie met betrekking
tot de bescherming van privacy van betrokkenen. Het recht op openbaarmaking op
grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en
democratische bestuursvoering. 8ij de te verrichten belangenafweging worden
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen. Eén van die
uitzondergingsgronden is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
opgenomen in artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob. Op basis van die
uitzonderingsgrond worden persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld namen,
telefoonnummers en e-mailadressen die zijn opgenomen in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid in de regel niet openbaar gemaakt.
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Tot slot wil ik het volgende nog opmerken. Het is niet ondenkbaar dat ambtenaren
(van de RCN) uit hoofde van hun functie en de bijbehorende publiekrechtelijke taak
met hun naam en toenaam vermeld (willen) worden in geval van aankondigingen of
persberichten aan burgers. U mag ervan uit gaan dat afstemming wordt gezocht
met de ambtenaar alvorens zijn naam en/of foto in de openbaarheid gebracht
wordt.
Verder hebben ambtenaren uiteraard een eigen verantwoordelijkheid bij het
plaatsen en delen van werkgerelateerde informatie op bijvoorbeeld het wereldwijde
web en social media of in tijdschriften.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
De rriiÇiisller van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,
namêns deze,

der Vlist
Wr,d. ecretaris-generaaI
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Tegen de in deze brief opgenomen beslissing omtrent de door u verzochte documenten kunt
u
als belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. hiet
bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en
adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
cle gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directeur ijksdienst Caribisch
Nederland, Postbus 357, Kralenditk, bonaire, Cribisch Nederland.
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