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Geachte heer/mevrouw <naam>,
Op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) verzamel
ik sinds 2015 gegevens over openbare bibliotheken. Volgens de regeling
gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen levert u jaarlijks een aantal
gegevens over uw organisatie aan. De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzamelt
deze voor mij. Omdat de gegevens bij mijn ministerie berusten, kan iedereen om
openbaarmaking daarvan vragen, op basis van de Wet openbaar bestuur (Wob).
Onlangs heb ik een Wob-verzoek gehad om deze gegevens openbaar te maken.
Ik overweeg om dit verzoek in te willigen. Dat zou betekenen dat ik ook de
gegevens die op uw organisatie betrekking hebben openbaar maak. Het betreft de
gegevens van uw bibliotheek zoals – na inlog – beschikbaar zijn in uw
bibliotheekportal van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) http://bop.bibliotheek.nl/.
Hierbij stel ik u als belanghebbende, op grond van artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht, in de gelegenheid uw zienswijze te geven op mijn
voorgenomen besluit. U kunt dit doen door binnen drie weken na dagtekening van
deze brief uw bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van informatie
die uw organisatie raakt schriftelijk en gemotiveerd aan mij kenbaar te maken. U
kunt uw eventuele zienswijze sturen naar uw contactpersoon betreffende dit
verzoek: mw. Carin Dankier (c.a.dankier@minocw.nl). Als ik binnen de
aangegeven termijn geen reactie van u heb ontvangen, ga ik er vanuit dat u geen
bedenkingen tegen openbaarmaking heeft.
Ik wil u graag nog op de volgende zaken wijzen: Ten eerste kan uw zienswijze
alleen leiden tot een weigering om (een gedeelte van) de informatie openbaar te
maken, als deze is onder te brengen onder één of meer van de
weigeringsgronden uit artikel 10 en 11 van de Wob. U vindt de tekst van deze
artikelen in de bijlage. Ik wijs er daarbij op dat de uiteindelijke afweging over het
al dan niet openbaar maken van de gevraagde informatie bij mij berust. Ten
tweede is het voor u wellicht van belang om te weten dat na het verzenden van
het besluit aan verzoeker de informatie voor een ieder toegankelijk zal zijn.
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Meer informatie over de Wob kunt u vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteitoverheidsinstanties/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.
Hoogachtend,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
dr. Jet Bussemaker
namens deze,
de waarnemend directeur Media en Creatieve Industrie,

Anita Groeneveld

Bijlage:
- Artikel 10 en 11 van de Wob
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Bijlage: Artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur
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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 1a, 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;
g. 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 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 milieuinformatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieuinformatie 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 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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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.
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