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Ge¡cht college,

Op 23 maart hebben rvii bijgevoegd verzock orìtvangen opgrond van dc Wet
Openbaarheid van Bestuur WOB) inz¿ke het tocsturen van documenten die zien op:

¡ Alle conlntunicaric van l-l-1019 rot heden die er tussen ambtsdragers
onderling. ândere werknerners onderling. iussen anlbtsdragers, w.rkne*"o 

"n,beituurders e¡¡ bestuurders onrieiling van' VRK ,of een varr diens onderdelen is
g,eweest. waarin op c'nigerlei wijze wordt gerepl ovcr het laatsle

' ka¡rkerinçidentlerappon va¡r GGD Kennemerland ('lncidcntie eh prevalentie van
kanker in de regio Kcnnemerland 2004-201 8', gepubliceerd in juní 2020) cn/ol'
de term longkanker .

r ldenl voor conlnrunicatie nrct bcstuurdcrs van overhcirJsorganen
r ldeln voor communicarie mct anclere grcmia
¡ En alle overige conltnulricatic tussen arnhtsdragers, werkne¡ners. lrestuurders

VRK r"aarin ovcr cnigcrlei u'ijzc rvordt gcrcpt orrcr hct kankcrirrcidcrrtierapport
en/of de tc'rm longkanker.

I)it verzoek zier op (nrrlgelijke) docullentelt of gcgevens die niet b'rj dc VRK
berusten. De VRK heeÍì geen zicht op de conln¡unicatierussen arnbtsdragers en
VRK-bcstuurderS onderlinB en vãrì VRK-bestuurders nìet andere ovcrheidsorganen
en andere grcnria. Daaronr zie ik nrij genoodzaakt het WOB-verzoek ter
hehandeling aan alle colleges door tc sluren. overigens in het bcsefdar dc
gr:rìoenìde ondenverpen niet in alle regiogernecntetì evenvcel aandacht hebhen
gehad.





AANTEKENEN

WOB;VERTOEK

Uitgeest, 22 maarl2021

Geachte directie,

I

lk ver¿oek u mij de volgende informatie ter handllij
beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
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. Alle comrnunicAtie die er tussen ambtsdragers onderling, andere werknemers onderling,

tussen ambtsdragers, werknemers en bestuurders en bestuurders onderling van VRK of een

. van diens onderdelen is geweest waarin op enigerlei wi¡ze wordt gerept over het laatste

kankerincidentierapport van GGD Kennemerland van 1-1-2019 tot heden ('lncidentie en

prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018', gepubliceerd in juni2020)

, en/of de terrn longkanker

I ' Alle communicatie ðie er tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders VRK of 'een van

diens onderdelên eneÊijds en bestuurders van overheidsorganen andezrjls is uitgewisseld

waarin op enigerlei wijze wordt gerept over hel betreffende rapport en/of de term longkanker
e Alle communicatie die er tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders VRK of ean van

diens onderdelen enezljds en andeæ gremia zoals (maar niet uibluitend) leden van

klankbordgroepen andezijds rs uitgewisseld waarin op enigerlei wijze wordt gerept over het

bekeffende rapport en/of de term longkânker
r Alle overige communicelie tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders VRK of een van

diens onderdelen waarin op enigerlei wþe wordt gerept over het betreffende rapport enlof de

term longkanker

Mðt documenten bedoel ik overigens vastlegging ongeacht de gegevensdrager: dus naast de

klassieke papieren documenten bíjvoorbeeld ook geluidsdragers, videodragers, e-mails, software,
, SMSJes, V1/hatsappberichten e¡/of,andere computerbestanden enlçf apps Als ik daarover spreek

denk ík brjvoorbeeld aan concepten, memo's, notulen, rapportâges, ovenichten, onderzoeken,
,pæsentaties, gespreksverslagen, briefuisselingen, faxwisselingen en emailwisselingen rnet zswel
intsme als externe partrjen. Die partijen kunnen bijvoorbeeld diensNerleners, andere

overheidsinstanties of deskundigen zijn

Het gaal hier nadrukkelijk niel om reeds openbare documenten. Ter aanvulling: Op 20 maart 2019

heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) een u¡tspraak gedaan over de

vraag of de V1þt openbaarheid ven bestuur (Wob) van toepassing'is op sms en \MatsApPberichten
De uitspraâk is helder: op sms- en VvhatsApp-berichten over een bestuur|jke aangelegenheid is de

Wob van toepassing. ongeacht of deze berichten op de zakehjke of privételefoon van een bestuurder

of ambtenaar staan. Het gaat derhalve ook orrr documenten die zich mogelt1k bij ex-ambtenaren en/of
ex-bestuurders bevinden.

Ondergetekende vezoekl u derhalve exporls te maken van bijvoorbeeld SMS en/ôf Whatsapp (enlof

andere apps) te maken voor de periode die in dit Wob.verzoek is opgenomen. Aan de hand van deze

exports dient vervolgens te worden beoordeeld welke passages betrekking hebben op de bestuurliike

aangelegenheden zÒals bedoeld in het Wobver¿oek. Voordeel van het maken van exports is dat de

onaftrankeli¡ke rechter (wanneer documenten worden geweigerd) kan beoordelen of al dan níet

terecht rs geweigerd. (Deze werkwijze is ook in lijn met de werkwrj¡e van de VNG).
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ilel gaat mij om alle veràies van doÇumenten, zoals bij of onder u aanwezig Mocht u **n*n l

documenlen of conespondentie zoals bedoeld in dit veíoek te moeten weigeren, dan vraag ik
subsrdiair om een ambtehlk beperkte versie en meer subsidiair een samenuãtting. lndien u besluit te
wêígereo dan venoek ik u die weigering per document te ntot¡veren. lndien bij verstrekkìng van de
gegeven derden onevenredig zouden worden benadeeld, brjvoorbeeld daar waai hef hun ã¡et
beroepshalve lunclioneren betreft, dan,wel aangetastin:hun privacy, dan vezoek ik u suÞsidiair over
te gaan tot geanonimisêerde verstrekking van bedoelde documenten, Per document dienlte worden
asngegeven op welke grond evenluele passages niet worden verstrekt,

Ondergetekende hecht grote voorkeur aan het opstellen vân een inventarislijst waarin (per document
en per documentonderdeel) inzichlelijk gemaaK wordt welke documenlen aånwezig z¡n en hoe wordt
beslist. :




