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Geachte

Bij beantwoording
In uw brief van 6 februari 2017, ontvangen op februari 2017, heeft u met een er
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht cns kenmerk en

over “op afstand bestuurde luchtvaartuigen” oftewel “drones”. con:actperscon jecmelder.

U heeft verzocht om verstrekking van de besluiten tot afgifte van de bijzondere
bevoegdheidsverklaring als bedoeld in artikel 2, onder a, Regeling op afstand
bestuurde luchtvaartuigen en alle verkregen ontheffingen en vrijstellingen van de
verboden uit de “Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen” en de “Wet
uchtvaart” van de volgende bedrijven: Skeye BV., Air-Vision, Sky Survey BV.,
Hiview, Skyvision Unmanned Aviation, CompanyPower, Airfilms Productions BV.,
Droneview, NLR, Dutch Drone Company, Geometius BV., Eyewïngs, Blik van
Boven BV., Mainbiades, Clear Flight Solutions BV., Warburg Facilitair BV., Eagle
Eye Inspecton, Dutch Aerial Works, Bocavista BV., Lukken BV., Aircarus,
Cloudshots, SPIE Controlec Engineering BV., Eurodrone lnspectioons BV.,
Fotopiloot, T&A Survey Drone Services, Skysurfers V.O.F. en Geo Infra.

Teven5 heeft u verzocht om openbaarmaking van de door de ILT goedgekeurde
“Operations Manuals” voor het vliegen met onbemande (uchtvaartuigen van deze
bedrijven. In uw verzoek heeft u aangegeven dat uw verzoek niet ziet op delen
van de documenten die zijn aan te merken als bedrijfsvertrouwelijk en/of
persoonsgegevens bevatten.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 9 februari
2017.

Bij brief van 2 maart 2017 is de beslissing op uw Wob-verzoek met vier weken
verdaagd tot 5 april 2017.

Over dit verzoek is er op 30 mei 2017 telefonisch contact met u geweest. In dit
telefoongesprek heeft u aangegeven dat u per brief van 16 april 2017 de ILT een
ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen op uw Wob-verzoek. heeft
toegestuurd.
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U heeft per e-mail van 30 mei 2017 de ILT in gebreke gesteld.

Per e-mailbericht van 2 juni 2017 heeft u aangegeven dat de ingebrekesteiling die
PJdeIing 3uridische Zaken

u op 16 april 2017 per post heeft verstuurd, retour heeft ontvangen.

Ons kenmerkPer e-mailberichten van 17 juli 2017 en 27 juli 2017 heeft u verzocht wat de 0-8-17-0013.001
stand van zaken is van uw Wob-verzoek.

Bij brief van 31 juli 2017 bent u ervan op de hoogte gesteld dat derde
belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen te geven.

Per brief van 2 augustus 2017 heeft de ILT gereageerd op uw ingebrekestelling
30 mei 2017 en is uw vordering om een dwangsom afgewezen.

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

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn 53 documenten aangetroften. Deze documenten zijn
opgenomen in een inventarislijst die deel uitmaakt van dit besluit. U treft de
inventarislijst aan als bijlage 2 bij dit besluit. In dit besluit wordt verwezen naar
de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk
is wat is besloten.

Zienswijzen
Per brief van 31juli 2017 bent u er over geïnformeerd dat derde
belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze te geven.

Gebleken is dat de gronden die belanghebbenden in hun zienswijzen hebben
aangevoerd in grote mate met elkaar overeenkomen. Daarom volsta ik hieronder
met een opsomming van de gronden die belanghebbenden hebben aangevoerd.

Het overgrote deel van de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend,
hebben geen bezwaar tegen de openbaarmaking van de aan hen gerichte
besluiten waarin de ILT aan elk van hen een vergunning heeft afgegeven voor het
bedrijfsmatig mogen gebruiken van een op afstand bestuurde luchtvaartuig,
oftewel een”Remotely piloted aircraft system operator certificate” (ROC). Een
derde belanghebbende heeft hierover echter aangevoerd dat, afhankelijk van de
vraagsteller, deze vergunning bedrijfskritische informatie kan bevatten. Om die
reden stelt belanghebbende dat de bedrijfsnaam van belanghebbende in de
vergunning moet worden geanonimiseerd.

Alle belanghebbenden die een zienswijzen hebben ingediend hebben bezwaar
tegen geheel dan wel gedeeltelijke openbaarmaking van de handboeken, te weten
documenten met nummers 24 tot en met 53. Belanghebbenden hebben hiertoe
het volgende aangevoerd.

Belanghebbenden stellen dat de Wob niet van toepassing is op het handboek nu
dit niet ziet op een bestuurlijke aangelegenheid. Belanghebbenden voeren hiertoe
aan dat het handboek wordt gebruikt in kader van de commerciële uitoefening
van de bedrijven en dat dit niet betrekking heeft op één van de beleidsterreinen
van de ILT. Om die reden zou van openbaarmaking van het handboek moeten
worden afgezien.
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Belanghebbenden stellen dat op grond van artikel 10, eerste lid, onder c van de
Afdeling Juridische ZakenWob, van openbaarmaking van het handboek moet worden afgezien nu henn

vertrouwelijke en concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens zijn opgenomen. Zo
zouden de handboeken gedetailleerde bedrijfseigen procedures en

Ons kenmerkveiligheidsvoorschriften bevatten die de basis voor het succes van de bedrijven 0-8-17-0013001
vormen. Daarnaast heeft het opstellen, aanpassen en bijhouden van de
handboeken vele uren werk gekost. Openbaarmaking hiervan zou concurrenten
dan ook een voordeel geven als nu deze kennis zouden kunnen nemen van de
inhoud van het handboek en deze kunnen gebruiken, kopiëren dan wel
doorverkopen.

tn verband met het hiervoor aangevoerde doen belanghebbenden ook een beroep
op artikel 10, tweede lid, onder g van de Wob, te weten dat openbaarmaking van
het hand boek onevenredige benadeling voor belanghebbenden zou betekenen.
Belanghebbenden stellen dat niet duidelijk is wie het Wob-verzoek heeft
ingediend dan wel dat openbaarmaking van de verzochte documenten wordt
gevraagd vanwege het algemeen en publiek belang. Belanghebbenden vrezen dan
ook dat de indiener van het verzoek een concurrent is die met de
concurrentiegevoelige informatie in de handboeken aan de haal wil gaan en met
deze informatie de werkwijze van belanghebbenden wil gaan kopiëren.
Belanghebbenden stellen dat openbaarmaking van de handboeken hun bedrijven
onherstelbare schade zou toebrengen.

De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen. Ik verwijs u hiervoor naar het onderdeel “Overwegingen” in dit
besluit.

Besluit
Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk te honoreren door de documenten met
nummers 1 tot en met 23, met uitzondering van de hierin opgenomen
persoonsgegevens, openbaar te maken. Voor de overige documenten, te weten
met nummers 24 tot en met 53, wijs ik uw verzoek af. Voor de motivering verwijs
ik naar het onderdeel “Overwegingen” van dit besluit.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a. v. een ieder
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een Wob-verzoek
indienen bij een bestuursorgaan of bij een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Volgens het derde lid van
dit artikel hoeft de verzoeker bij zijn verzoek geen belang te stellen.

De omstandigheid dat het belanghebbenden onduidelijk is welk belang u bij
openbaarmaking van deze informatie heeft en voor welk doel u de informatie gaat
gebruiken, vormt daarom op zichzelf geen belemmering tot openbaarmaking van
de documenten.

Echter, ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewilligd met inachtneming van de uitzonderingsgronden bepaald in
de artikelen 10 en 11 van de Wob.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
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in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen

Afdeling Juridische Zakenvan de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook het
algemene belang van openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door
de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang Ons kenmerk
van de verzoeker betrokken. 0-8-17-0013.001

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, dan
heeft dit zonder meer tot gevolg dat deze informatie openbaar wordt en dat
daardoor ook anderen er kunnen van (moeten) kunnen nemen, In dat licht vinden
de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

Bestuurfljke aangelegenheid
Derde belanghebbenden hebben aangevoerd dat documenten met nummers 24
tot en met 53, te weten de handboeken, niet openbaar gemaakt moeten worden
omdat dit geen bestuurlijke aangelegenheid betreft. Zij voeren hiertoe aan dat de
handboeken worden gebruikt in kader van de commerciële uitoefening van de
bedrijven en dat dit niet betrekking heeft op één van de beleidsterreinen van de
ILT. Hierover merk ik het volgende op. Ik constateer dat de handboeken wel
degelijk betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Immers, het doel
van deze handboeken is het waarborgen en garanderen van de
luchtvaartveiligheid, hetgeen een van de beleidsterreinen van de ILT is. Het feit
dat deze handboeken door de ILT moeten worden goedgekeurd alvorens zij een
ROC verleent, is nog een verdere bevestiging dat de handboeken een bestuurlijke
aangelegenheid betreffen. Hetgeen belanghebbenden hieromtrent hebben
aangevoerd, slaagt dan ook niet.

Bedrijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijft- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige
jurisprudentie 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.

en bedrijf dat beroepsmatig, dat wil zeggen met een economisch oogmerk,
gebruik wil maken van een op afstand bestuurde luchtvaaftuig (een Remotely
Piloted Aircraft System (RPAS) oftewel “drones’), dient hiervoor in het bezit te
zijn van een door de ILT afgegeven “Remotely piloted aircraft system operator
certif9cate”, afgekort “ROC”. Alvorens de ILT een ROC aan een bedrijf verleent,
moet dit bedrijf aan verschillende voorwaarden hebben voldaan. Eén van deze
voorwaarden is het beschikken over een door de ILT goedgekeurde Operations
Manual oftewel een handboek. In dit handboek staat onder andere de werkwijze
van de bedrijven beschreven alsook het soort informatie dat door deze bedrijven
wordt verzameld, op welke wijze deze informatie wordt verzameld en zal worden
gebruikt. Hieruit volgt dat het handboek informatie bevat over de
bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering van belanghebbenden. Ik constateer dan ook
dat in de documenten met nummers 24 tot en met 53 bedrijfsgegevens staan en
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dat uit deze gegevens wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid met
betrekking tot de technische bedrijfsvoering, de werkwijze de

Atdelrng Juridische Zakenveiligheidsprocedures en/of de kring van afnemers. Deze gegevens zijn
vertrouwelijk aan de ILT medegedeeld, te weten in kader van een
aanvraagprocedure tot het verkrijgen van een ROC. Op grond van voorgaande zal Ons kenmerk
ik de informatie in documenten met nummers 24 tot en met 53 dan ook niet 0-8-17-0013.001
openbaar maken.

Ten aanzien van de in de vergunningen vermelde informatie constateer ik dat
hieruit geen wetenswaardigheden met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering, de werkwijze, de veiligheidsprocedures en/of de kring van
afnemers kunnen worden afgeleid, Het verzoek van een van de derde
belanghebbende om de bedrijfsnaam in de vergunning te anonimiseren omdat dit
bedrijfskritische informatie kan zijn, wordt dan ook geweigerd.

Het belang van inspectie, con trole en toezicht door bestuursorganen
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van inspectie, controe en toezicht door
bestuursorganen.

Bij documenten met nummers 24 tot en met 53 is het belang van inspectie,
controle en toezicht door de ILT in het geding. Ik kom tot de conclusie dat dit
belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit licht ik als
volgt toe. De goedkeuring van bovenbedoelde handboeken is een vorm van
toezicht. Toezicht is eerst effectief als het een actieve bijdrage levert of kan
leveren aan de (vergroting van de) luchtvaartveiligheid. De inhoud van het
handboek is voor de ILT niet alleen een instrument om te beoordelen of de
aanvrager van een ROC in aanmerking kan komen voor een ROC. Het gegeven
dat een bedrijf zelf een handboek opstelt, betekent dat er een leercurve ontstaat
omdat het bedrijf zich in de wettelijke materie van op afstand bestuurde
uchtvaartuigen moet verdiepen en zich deze materie eigen moet maken omdat zij

anders niet een handboek kan vervaardigen dat aan de wettelijke eisen voldoet.
Indien derden, als gevolg van openbaarmaking van de handboeken, gebruik
kunnen maken van standaardteksten voor hun handboeken, wordt deze leercurve
teniet gedaan. Hiermee komt de veiligheid van gebruikers en omstanders bij het
gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het geding.

Ook op grond van bovenstaande overwegingen besluit ik dan ook om af te zien
van openbaarmaking van de informatie in documenten met nummers 24 tot en
met 53.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
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 openbaar te maken documenten, te weten met nummers 1 tot en met 23,
staan persoonsgegevens van belanghebbenden. Ik ben van oordeel dat ten
aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens alsmede alle gegevens die hiertoe herleidbaar zijn,
verwijderd uit deze documenten.
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In de door u verzochte documenten met nummers 1 tot en met 23 zijn tevens
persoonsgegevens opgenomen van ambtenaren. Hoewel derden, 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 de vaste rechtspraak wel voor
gegevens als namen, telefoonnummers (werk en privé), e-mailadressen en
handtekeningen en parafen. 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 personen betreft, die niet uit hoofde van hun functie in de
openbaarheid treden. Bij de informatie die in de geding zijnde documenten is
opgenomen, weegt naar mijn oordeel het belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van deze ambtenaren zwaarder dan het algemene,
publieke belang van openbaarheid van deze informatie. In de documenten die
openbaar worden gemaakt, zijn de persoonsgegevens van de betrokken
ambtenaren om de hiervoor aangegeven redenen verwijderd.

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 18juli 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BA9807), van 19
december 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY6746) en van 12 juni 2013
(ECU:NL:RVS:2013:CA2883).

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
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 bi] de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

In overweging “Bedrijfs- en fabricagegegevens” van onderhavig besluit is reeds
geconstateerd dat de documenten met nummer 24 tot en met 53
bedrijfsgegevens bevatten die vertrouwelijk aan het ILT zijn medegedeeld en dat
op grond hiervan openbaarmaking van voornoemde documenten moet worden
geweigerd. Uit voorgaande volgt logischerwijs dat, indien een concurrent van
belanghebbenden kennis zou nemen van de inhoud van deze documenten, zij
hiermee in een bevoordeelde positie komen. Zo zouden concurrenten de inhoud
van de documenten één op één over kunnen nemen in hun eigen handboeken of
op grond van de inhoud van de handboeken een standaardtekst opstellen om dit
vervolgens door te verkopen aan derden.

Hierbij moet ook in overweging worden genomen dat het opstellen van een
handboek voor een bedrijf dat de ILT om een ROC verzoekt de nodige inspanning,
tijd en daarvoor benodigde capaciteit, kost. Het openbaar maken van de inhoud
van de handboeken zou aan derden die aan de hand van deze informatie een ROC
willen aanvragen, dan ook een oneerlijke voorsprong geven ten opzichte van de
bedrijven die wel op eigen kracht een handboek hebben vervaardigd,

Openbaarmaking van voornoemde documenten zou dan ook een onevenredige
benadeling van belanghebbenden inhouden. Het belang bij het voorkomen van
onevenredig nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van
openbaarmaking. Dus ook om deze reden weiger ik openbaarmaking van
documenten met de nummer 24 tot en met 53.

Afdeling Juridische Zaken

Ons kenmerk
O-8-170013001
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Uitgestelde openbaarmaking
De zienswijzen die belanghebbenden hebben ingediend zijn gedeeltelijk
gehonoreerd. Het is daarom niet uit te sluiten dat belanghebbenden bezwaar
hebben tegen de openbaarmaking van onderhavige informatie. Daarom vindt de
feitelijke openbaarmaking van de documenten met nummers 1 tot en met 23 niet
eerder plaats, dan twee weken na dagtekening van dit besluit, conform artikel 6,
vijfde lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan deze belanghebbenden de
mogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking op te schorten. Dit ken
door het indienen van een bezwaarschrift en door daarnaast bij de rechtbank te
verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot
openbaarmaking te schorsen.
tndien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is
ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de
uitspraak van de voorzieningencechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke
openbaarmaking wordt overgegaan.

Plaatsing op internet
Het besluit en de openbaar gemaakte stukken worden geanonimiseerd op
www.rijksoverheid.nI geplaatst.

Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE IPEaEU-GENE.AAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

mr. ].A. van deniBos

Bezwa a rcla u su le
Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde
contactpersoon,

Op grond van de Algemene wat bestuursrecht kan 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 Minister van Infrastructuur en Milieu, ter
attentie van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische Zaken, Postbus
16191, 2500 BD DEN HAAG.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. naam en adres van de indienet;
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.

Afdeling Juridische Zaken

0n5 kenmerk
0-8-17-0013.001
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob Afdeling Juridische Zaken

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Ons kenmerk

0-8-17-0013001

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: 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 gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
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 die 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 behoort 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;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van de
Wet milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of
een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen
de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld,
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

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 verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.
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Artikel 7
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten

Afdeling 3urldische Zaken

die de verlangde informatie bevatten door:

Ons kenmerka. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te 0-8-17-0013.00;
verstrekken,

b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaften.

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte
vorm, tenzij:

a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd
kan worden;

b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk
toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel
iSla, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het
bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens
informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van
eerstbedoelde informatie.

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 financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

t. 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;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden.
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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;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt hij 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.

Afdeling Juridische Zaken

Ons kenmerk
0-8-17-0013.001
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Bijlage 2 — Inventarislijst

t_______ Document Beoordeling Wob
Beschikking nummer ILT-2015/78503 d.d. 24 Openbaar rn.u.v. 10.2 e
november 2015 betreffende ROC Sky Survey persoonsgegevens
nr. 2015/03 d.d. 24 november 2016

2 Beschikking nummer ILT-2016J10081 d.d, 4 Openbaar m.u.v. 10.2 e
februari 2016 betreffende ROC Skyvision persoonsgegevens
Unmanned Aviation nr. 5/2016 d.d. 4 februari
2016

3 Beschikking nummer ILT-2016/16759 d.d. 25 Openbaar m.u.v. 10.2 e
februari 2016 betreffende ROC Company persoonsgegevens
Power nr. 6/2016 d.d. 25 februari 2016

4 Beschikking nummer ILT-2016/23567 d.d. 23 Openbaar m.u.v. 10.2 e
maart 2016 betreffende ROC Droneview nr. persoonsgegevens
08/2016 d.d. 23 maart 2016

5 Beschikking nummer ILT-2016/25778 d.d. 30 Openbaar m.u.v. 10,2 e
maart 2016 betreffende ROC nr. 09/2016 NLR persoonsgegevens
d.d. 30 maart 2016

6 Beschikking nummer ILT-2016/25838 d.d. 7 Openbaar m.u.v. 10.2 e
april 2016 betreffende t.a.v. ROC Geometius persoonsgegevens
B,V, nr. 11/2016 d.d. 7 april 2016

7 Beschikking nummer ILT-2016/3Q699 d.d. 14 Openbaar m.u.v. 10.2 e
april 2016 betreffende ROC BlikvanBoven B.V. persoonsgegevens
nr. 13/2016 dcl. 14 april 2016

8 Beschikking nummer ILT-2016/34181 dcl. 26 Openbaar m.u.v. 10.2 e
april 2016 betreffende ROC Mainblades VoF persoonsgegevens
nr. 14/2016 dcl. 26 april 2016

9 Beschikking nummer ILT-2016/35936 d.d. 24 Openbaar m.u.v. 10.2 e
mei 2016 betreffende ROC Clear Flight persoonsgegevens
Solutions BV. nr. 15/20 16 d.d. 24 mei 2016

10 Beschikking nummer ILT-2016/49705 d.d. 8 Openbaar m.u.v. 10.2 e
juni 2016 betreffende ROC Dutch Aerial Works persoonsgegevens
nr. 18/2016 d.d. 8 juni 2016

11 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
16/2016 dcl, 6 juli 2016 persoonsgegevens

12 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10,2 e
22/2016 dcl. 27 juli 2016 persoonsgegevens

13 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u,v. 10.2 e
24/20 16 d.d. 25 juli 2016 persoonsgegevens

14 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
20/20 16 d.d. 1 augustus 2016 persoonsgegevens

15 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
25/2016 d.d. 29 augustus 2016 persoonsgegevens

16 Remotely Piloted Aiccraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
21/2016 d.d. 1 augustus 2016 persoonsgegevens

17 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
12/2016 d.d. 31 augustus 2016 persoonsgegevens

18 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
19/2016 d.d. 8 september 2016 persoonsgegevens

19 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
23/2016 dcl. 27 oktober 2016 persoonsgegevens



20 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
26/2016 d,d. 31 oktober 2016 persoonsgegevens

21 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
28/2016 d.d. 19 december 2016 persoonsgegevens

22 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
27/2016 d.d. 15 december 2016 persoonsgegevens

23 Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate Openbaar m.u.v. 10.2 e
10/2016 d.d. 23 januari 2016 persoonsgegevens

24 Operations Manual Warburg Facilitair B.V. d.d. Niet openbaar 10.1 c,
11 december 2015, versie 1.4 10.2 d en

25 Operations & Safety Management Manual - Niet openbaar 10.1 c,
Eagle eye Inspection Services B.V. d.d. 30 10.2 d en
januari 2016, document nummer RPAS 001- g
revision S

26 Operations Manual Dutch AeriaI Works d,d. 1 Niet openbaar 10.1 c,
april 2016, versie 2.1 10.2 d en

g
27 Operationeel handboek Skysurfers 2016, Niet openbaar 10.1 c,

versie 14.9 10.2 cl en

28 Operations Manual Geo Inifra B.V. Civil Niet openbaar 10.1 c,
Engineering d.d. 15 december 2016, versie 10.2 d en
2.0

29 Operations Manual Bocavista B.V. d.d. 3 Niet openbaar 10.1 c,
augustus 2016, versie 2.8 10.2 d en

g
30 Operations Manual Lukkien B.V. dcl. 25 juli Niet openbaar 10.1 c,

2016, versie 2.0, documentnummer C0993 10.2 d en
Lukkien BV RPAS Operations Manual

31 Operations Manual Aircarus Productions dcl. Niet openbaar 10.1 c,
juli 2016f versie 2.6 10.2 cl en

32 Operations Manual Cloudshots d.d. 1 juli 2016 Niet openbaar 10.1 c,
10.2 cl en
g

33 RPAS Operationeel Handboek SPIE d.d. 30 Niet openbaar 10.1 c,
september 2016, versie 1.9 10.2 d en

g
34 Euro Drone Inspections B.V. Operational Niet openbaar 10.1 c,

Manual, versie 1.5 10.2 cl en
g

35 Operations Manual Fotopiloot Aerial Niet openbaar 10.1 c,
Photography and Video, dcl. 20 augustus 10.2 cl en
2016, versie 2.2

36 T&P Survey Operations Manual, versie 2.0 Niet openbaar 10.1 c,
10.2 cl en
g

37 Operations Manual Blik van Boven dcl. 12 Niet openbaar 10.1 c,
februari 2016, versie 2.2 10.2 d en

g
38 Operations Manual Mainblades d.d. 2016, Niet openbaar 10.1 c,

versie 3.0 10.2 d en



_______________

1
39 Operationeel handboek Clear Flight Solutions Niet openbaar 10.1 c,

d.d. 4 mei 2016, versie 2.1 10.2 ci en
g

40 NLR remotely Piloted Aircraft Systems Niet openbaar 10.1 c,
Operations Manual, part A, C and D, NLR-TR- 10.2 ci en
2013-304-PT-1 d.d. januari 2016

41 Safety management Manual NLR NLR-TR- Niet openbaar 10.1 c,
2013-466 d.d. september 2016, versie 1.2 10.2 ci en

g
42 Dutch Drone Company Operations Manual- Niet openbaar 10.1 c,

Part A d.d. 21 december 2016, versie v2.4 10.2 ci en
g

43 Operatîons Manual Geometius UAS User, Niet openbaar 10.1 c,
CD.I.003.1 d.d. 14 januari 2016, versie 2.0 10.2 ci en

g
44 Eyewings BV. operations Manual, d.d. 31 Niet openbaar 10.1 c,

augustus 2016, document reference EW-OPS- 10.2 ci en
MAN, versie 2,2

45 HiView Operations Manual dci. augustus Niet openbaar 10.1 c,
2015, versie 0.8 10.2 d en

g
46 Skyvision Unmanned Aviation Operations Niet openbaar 10.1 c,

Manual d.d. 20 januari 2016, versie 1.8 10.2 d en
g

47 Operationeel handboek Company Power Niet openbaar 10.1 c,
10.2 ci en
g

48 Operation Manual Airfilms Pcoductions BV., Niet openbaar 10.1 c,
document reference 0M20131, versie 2.9 10.2 d en

g
49 Droneview BV. Operations Manual d.d. 7 juli Niet openbaar 10.1 c,

2015, versie 19 10.2 ci en

50 Operational and Safety Handbook Skeye RPA’s Niet openbaar 10.1 c,
revl7 10.2 ci en

g
51 Air-Vision.nl Operations Manual ci.d. 14 juni Niet openbaar 10.1 c,

2016, versie 2.4, document reference AVOM 10.2 ci en

9
52 Sky Survey B.V. Company Operations Manual Niet openbaar 10.1 c,

for Dit Inspire Model 8, 10.2 d en
Ser.Nr.W130CC17020905, LUASS Reg. g
UAV1698, NL Reg PH-1]B dci. 28 oktober
2015, document reference SKY-S 002, versie
1.3

53 Sky Survey B.V. Company Operations Manual Niet openbaar 10.1 c,
for Asdec Falcom 8, Ser.Nr. 30035-1105, 10,2 ci en
LUASS Reg. PH-UAVO45O, NL Reg PH-1DD g
1JB dci. 28 oktober 2015, document
reference SKY-S 001. versie 1.7




