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Betreft Wob Besluit beschikkingen Raamovereenkomst TENM/BSK-2017/187806

Verpakkingen Uw kenmerk
36124

Bijlage(n)
3

Geachte mevrouw

In uw brief van 1 juni 2017, kenmerk 38124, heeft u met een beroep op de Wet
openbaar van Bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht betreffende een zestal
subsidiebeschikkingen uit 2009 die voortkomen uit aanvullende afspraken tussen
I&M, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG, ter aanvulling van de
Raamovereenkomst verpakkingen 2008-2012.

Procedure:
In de brief van 29 juni 2017, kenmerk I&M/BSK-2017/166159 is de beslistermijn
met vier weken verdaagd tot 1 augustus 2017. Met de brief van 11 juli bent u
geïnformeerd dat de beslistermijn met 2 weken is opgeschort vanwege het vragen
van zienswijzen aan derden. De nieuwe beslistermijn komt daarmee op 15 augustus
2017.

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

Inventarisatie documenten:
Op basis van uw verzoek zijn zes documenten aangetroffen. -

Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die deel uitmaakt van dit
besluit. U treft de inventarislijst aan als bijlage 2 bij dit besluit.

Zienswijze:
In mijn brief van 11 juli jI. heb ik u erover geïnformeerd dat derde-belanghebbenden
in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen te geven. De derde-
belanghebbenden hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen de
openbaarmaking of hebben geen zienswijzen ingediend.
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Besluit Bestuurskern

Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk te honoreren door de documenten met Dfr.Duurzaamheid

nrs. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 openbaar te maken met uitzondering van de in de
cluster 6

documenten opgenomen persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het
onderdeel overwegingen van dit besluit. Oaistus 2017

Overwegingen TENM/8SK2017/ 187806

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e)
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, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn persoonsgegevens
opgenomen van ambtenaren en van derden. Hoewel ambtenaren en andere bij de
besluitvorming betrokken personen in hun beroepshalve functioneren als zodanig
niet ten volle een beroep kunnen doen op de persoonlijke levenssfeer, geldt dit
volgens vaste rechtspraak wel voor gegevens als namen, telefoonnummers (werk
en privé), e-mailadressen en handtekeningen en parafen van ambtenaren of
personen van andere organisaties. Namen en andere naar een persoon herleidbare
gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken van dergelijke
informatie verzetten. Van openbaarmaking van deze informatie wordt in beginsel
afgezien indien het ambtenaren en derden betreft die niet uit hoofde van hun
functie in de openbaarheid treden.

Een uitzondering hierop geldt voor namen van ambtenaren in besluiten die zij
krachtens mandaat hebben ondertekend, omdat volgens de jurisprudentie deze
ambtenaren in beginsel hebben te aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun
namen naar buiten komen (ABRvS 12 juni 2013, 201112236/1/A3).

Bij de informatie die in de documenten in dit geval in het geding zijn, weegt naar
mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zwaarder dan het
algemene, publieke belang van openbaarheid van deze informatie. Daarom heb ik
de persoonsgegevens in deze documenten onleesbaar gemaakt. U treft daarvan
geen specificatie per document aan.

Ten overvloede merk ik op dat deze handelwijze in lijn is met de huidige
jurisprudentie. Ik verwijs naar de uitspraken van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juli 2007 (UN:
6A9807), van 19 december 2012 (UN: BY6746) en van 12juni 2013
(zaaknr. 201112236/1/A3).

Wijze van openbaarmaking
De documenten, genoemd onder nrs. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 treft u bij dit besluit in kopie
aan en worden u per e-mail toegezonden (bijlage 3).

Plaatsing op internet
De openbaar gemaakte stukken worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl
geplaatst.
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DirDuurzaamheict
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Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden.

Datum
9 augustus 2017

Ik ver-trouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ons kenmerk
IENM/BSK-2017/187806

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL,

mw. mr. drs. A.J.I. van den Ende

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde
contactpersoon.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht ken een belanghebbende tegen dit besluit binnen
zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter
attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke & Juridische Zaken, Afdeling ABJZ, Postbus 20901 2500
EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer
of kenmerk);
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Pagina 3 van 3




