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Bezwaar
Een belanghebbende kan tegen
dlt beslult binnen zes weken na

de dag waarop het beslult hem
is toegezon d en sch r lftel ¡ik
bezwaar maken. De

belanghebbende d¡ent daartoe
een bezwadrschr¡ft ln blj de

mlnlster voor Bas¡s- en
Voortgezet Onderwijs en Media,

onder vermelding van
"Bezwaar", ter attentle van
DUO, Postbus 606, 2700 ML in
Zoetermeer. Meer in foflnetie
over het maken van bezwaar
v¡ndt u op
www. bezwa a rsch r ¡ fte nocw, n I

ceactrte{F

Naar aanleiding van de Wob-beschikking met referentienummer L263280 inzake
het Wob-verzoek naar betalingen van CIBG aan QDelft, heeft u op maandag 16

oktober 2OL7 per e-maileen aanvullende vraag gesteld. U verzoekt hierbij om de
tender voor de raamovereenkomst ICT Dienstverlening voor VWS en SZW met
CIBG. Aangezien het hier gaat om n¡et reeds openbare documenten, is uw

ver¿oek aangemerkt als een verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob).

In de brief van 10 november 2017 met referentienummer 1278552 is de

ontvangst van uw verzoek per 16 oktober 2017 bevestigd. In deze brief is de
beslistermijn met 4 weken verdaagd tot 11 december 2O17.

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 in totaal 16 documenten aangetroffen. Deze

documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit

is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit
de inventarisl¡jst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Besluit

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de lnformatie waarom u
verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 1 t/m 5 en7 t/m L6

openbaar te maken.

Ik heb tevens besloten het document met nummer 6 openbaar te maken met
uitzondering van het daarln vermelde persoonsgegeven. Voor de motivering
verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.
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Overwegingen

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de

Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het

bepaalde in de artikelen 10 en 11'

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke

belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger

in gelijke mate toe. Daarom.kan ten aanzien van de openbaarheid geen

onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen

van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook

betrokken het algemenè belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie

en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het

specifieke belang van de verzoeker'

Evenmin ke'nt ¿e 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,

moet ¡k deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht

vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

Bescherming persoonliike 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 geëerbiedigrl.

In het document met nummer 6 staat een persoonsgegeven, namelijk een naam

van een ambtenaar. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze naam het belang dat de

persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het

belang van openbaarheid. Daarom heb ik de naam verwijderd uit het document.

Hoewel.ambtenaren en andere bij de besluitvorming betrokken personen, daar

waar zij beroepshalve fi¡nctioneren, niet ten volle een beroep kunnen doen op de

persoonlijke levenssfeer, geldt dit volgens de vaste rechtspraak wel voor
gegevens als namen van ambtenaren of pèrsonen van andere bij de

besluitvorming betrokken organiSaties. Namen zijn immers persoonsgegevens en

het belang van eerbiedig¡ng 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' Het gaat

hier niet om een ambtenaar die uit hoofde van zijn functie in de openbaarheid

treedt; om deze reden is de naam onleesbaar gemaakt'

Hier weegt naar mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer zwaarder dän het

algemene, publieke belang van openbaarheid van deze informatie. Ten overvloede

merk ik op dat deze handelwijze in lijn is met de huidiçje jurisprudentie. Ik verwijs

naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

van 18 juli 2007 ECLI:NL:RVS:2007:BA9B07 ' van 19 december 2OL2,

ECLI : NL: RVS :2012:BY 67 46 en van 12 juni 20 1 3, ECLI : N L: RVS : 20 13 rCA2883'
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Wijze van openbaarñiak¡ng

De documenten die bij dit beslu.it openbaar worden gemaakt worden u per e-mail
toegezonden.

Plaatsing op internet

De blJ dit besluit openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl
geplaatst.

De minister voor Basis- en Voortgezet OnderwiJs en Media,
namens deze,
de di ng en Juridische Zaken,

ringa
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Bijlage t - Relevante aÉikelen uit de Wob

Artikel 1

In déze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: .

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, rãt als taak het adviseren van een of fneer bestuursorganen en

waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij

ressgrteren adviseren ovêr 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 behooft

het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de

onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstelf aanbeveling of

' conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid

en de daaÉoe door hen aa¡gevoerde argumenten;

S. 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:
1o. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

2". een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed'

Artikel 6
t. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die

waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken

verdagen, van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn
schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker'

3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de

termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf

de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat

toepassing is gegeven aan aTtikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of
belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is verstreken'
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Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de
verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking
alsnog moet worden gegeven.
Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt
de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit,
tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in
welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken
nadat de beslissing is bekendgemaakt.
Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid

twee weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-
informatie te verstrekken terwijl naar verwacht¡ng een
belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het
tweede lid. indien de omvang of de gecompliceerdheid van de
mil ieu-inforrlatie een verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

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 doorl natuurlijke

personen of rechtspersonen veftrouwelijk 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 n¡et opweegt tegen de
volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met

internationa le organisaties;
b. de economísche of financiële belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke lichamen of de in aftikel 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 te

kunnen nemen van de informatie;
S. 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 vooizover 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 n¡et van toepassing voorzover
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het milieu-informatie betreft die betrekking heeft.op emissies in het
milieu. Vootts 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.
Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een

vêrtrouwel ij k kara kter.
Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepass¡ng op het

verstrekken van mi lieu-informatie.
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 mil¡eu wa?rop deze informatie betrekking

heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

Voozover 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.
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Bijlage 2 - Inventarislijst van documenten

Nr. Document Beoordelino Wob Oomerkinqen
1 Nota van Inlichtingen nr. 1

bij Europese Aanbesteding
ICT Dienstverlening 20L4 -
20t7, d.d.29 maart 2013,
kenmerk
201300r 17.011.033

Openbaar

2 Nota van Inlichtingen nr, 2
blj Europese Aanbesteding
ICT Dienstverlening 2OL4 -
20L7, d.d. 29 maaft 2013,
kenmerk
201300117.011.033

Openbaar

3 Nota van Inlichtingen nr. 3

bij Europese Aanbêsteding
ICT Dienstverlening 20L4 -
20L7, d.d..29 maart 2013,
kenmerk
201300117.011.033

Openbaar

4 Nota van Inlichtingen nr. 4
bij Europese Aanbesteding
ICT Dieristverlening 2Ot4 -
20L7, d.d. 29 maart 2013,
kenmerk
2013001 17_01 1.033

Openbaar

5 Nota van Inlichtingen nr. 5
b¡j Europese Aanbesteding
ICT Dienstverlening 20t4 -
2OI7, d.d. 29 maaft 2013,
kenmerk
2013001 17.011.033

Openbaar

6 Beschrijvend document
niet-openbare Eu ropese
Aanbesteding ICT
Dienstverlening 2014 - 2OI7
ten behoeve van de
Minister¡es van VWS en SZW

Deels openbaar a Alt. 10, tweede
lid, aanhef en
onder e

7 Bijlage 1 bij beschrijvend
document ICT
dienstverlening 2074 - 2077
- verklaring
onvoorwaardeliikheid

Openbaar

I Bijlage 2 bij beschrijvend
document ICT
dienstverlening 2014 - 2Ot7
- oDen vraqen

Openbaar

9 Selectieleidraad ICT
Dienstverlening ten behoeve
van de ministeries van VWS
en SZW HIS nr.
201300117,01 1.033 d.d. 29
maaÉ 2013

Openbaar

10 Biilaoe A bii Selectieleidraad Ooenbaar





ICT Dienstverlening 20t4 -
2OL7 - ICT functieorofielen

11 Bijlage B bij Selectieleidraad
ICT Dienstverlening 2ßt4 -
2017 - Format
tekstsuggest¡es bij concept
Raamovereenkomst ICT
Dienstverleninq

Openbaar

t2 Bijlage C bij Selectieleidraad
ICT Dienstverlening 20L4 -
2017 Concept
Raamovereenkomst ICT
Dienstverlening ARBIT 2010
met biilaoen

Openbaar

13 Nota van Inlichtingen
gunningsfase nr. 1 d.d. 15
november 2013 b¡j Europese
Aanbesteding ICT
Dienstverleni.ng 2014 - 2077,
kenmerk
201300117.011.033

Openbaar

74 Nota van Inlichtingen
gunningsfase nr. 2 d.d.2l
november 2013 bij Europese
Aanbesteding ICT
Dienstverlening 2014 - 2OL7,
kenmerk
201300117.011.033

Openbaar

15 Nota van Inlichtingen
gunningsfase nr. 3 d.d. 21
november 2013 b¡j Europese
Aan'besteding ICT
Dienstverlening 2014 - 2OL7,
kenmerk
2013001 17.0 1 1.033

Openbaar Abusievelijk staat
boven dit
document nr. 2,
het correcte
nummer is echter
3.

16 Nota van Inlichtingen
gunningsfase nr. 4 d.d. 27
november 2013 bij Europese
Aanbesteding ICT
Dienstverlening 2Ol4 - 20t7,
kenmerk
201300117.011.033

Openbaar




