
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Postadres Bezoekadres info@ggdbzo.nl KvK nr. 50451154 

Postbus 8684 Clausplein 10 www.ggdbzo.nl  

5605 KR  Eindhoven 5611 XP  Eindhoven   

 Telefoon 088 0031 100    

Fax 088 0031 199    

 

P ER  E -MAIL  EN  AANGETEKEND  

 

martijnnouwen@hotmail.com 

De heer M.F. Nouwen  

Oudezijds Voorburgwal 29d 

1012 EH  Amsterdam 

 

 

Ons kenmerk: 

: 

 Behandeld door: 

: 

Sharon Hulkenberg  Datum: 

: 

28 oktober 2022 

Uw kenmerk: 

: 

 Doorkiesnummer: 

: 

088 0031  100  

Onderwerp: 

: 

Besluit GGD BZO Woo-verzoek dhr. Nouwen inzake Monkeypox 

 

Geachte heer Nouwen, 

 

In uw schrijven van zaterdag 24 september 2022, hetwelk wij u hebben bevestigd bij brief d.d. 27 

september 2022, heeft u aan GGD Brabant Zuid-Oost een beroep gedaan op de Wet open overheid 

(Woo) en verzocht om de navolgende documentatie betreffende het testen op Monkeypocks ten 

behoeve van een gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek in de periode 1 mei 2022 tot en met 

21 augustus 2022: 

 

- Interne en externe communicatie en correspondentie – waaronder whatsapp-berichten, sms-

berichten, digitale berichten via zakelijke chat/correspondentie software, (gearchiveerde) e-

mailberichten, brieven, nota’s, notulen van vergaderingen, en memo’s – over de volgorde van 

vaccinatie, welke organisaties (waaronder GGD’s) en bedrijven het vaccineren (zouden) gaan 

uitvoeren en hoe ze dat – tot op heden – hebben gedaan, en welke uitvoeringsproblemen zijn 

gemeld (intern en extern) en welke lessen daaruit – tot op heden – getrokken zijn. 

 

Meer concreet verzoekt u naar aanleiding van het overleg met GGD Haagladen: 

e-mailberichten, brieven, nota’s, notulen van vergaderingen, en memo’s – over 

1. benodigde testcapaciteit, 

2. geleverde testcapaciteit, 

3. validatie van tests, 

4. daadwerkelijk aangewende testcapaciteit, 

5. knelpunten in leveringen, 

6. knelpunten in uitvoering 
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Voorts is er op 26 oktober 2022 telefonisch contact geweest om uw verzoek nader te bespreken, 

waarbij u aansloot bij het voorgaande en de scope heeft toegelicht. Dit was een constructief overleg. 

 

 

In voornoemde bevestigingsbrief van 27 september jl. hebben wij u geïnformeerd dat GGD Brabant -

Zuidoost u binnen een termijn van 6 weken, oftewel uiterlijk 5 november 2022 een besluit zouden 

doen toekomen ten aanzien van uw Woo-verzoek. De onderhavige brief bevat het besluit dat GGD 

Brabant-Zuidoost neemt op uw Woo-verzoek. Gezien het voorgaande hebben wij mitsdien tijdig 

voldaan aan uw verzoek. 

 

Wettelijk kader 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Uw verzoek en de behandeling 

daarvan vallen daarmee onder de reikwijdte van de Woo. Het wettelijk kader van de Woo is te 

raadplegen via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-05-01  

 

1. Inventarisatie documenten 

Binnen de reikwijdte van uw verzoek zijn een aantal documenten aangetroffen. Deze documenten 

staan in de inventarisatielijst die wij als Bijlage 1 bij dit besluit hebben gevoegd.  

Voor zover wij besloten hebben om een viertal documenten niet openbaar te maken, hebben wij in de 

inventarislijst aangegeven wat daarvoor de toepasselijke uitzonderingsgrond uit de Woo is.  

 

2. Besluit 

Wij hebben besloten om de informatie waar u om heeft verzocht met u te delen, met uitzondering van 

de daarin vermelde persoonsgegevens (of naar een persoon terug te leiden gegevens) en met 

uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie. 

Verder hebben wij besloten een gedeelte van de door u gevraagde informatie, niet openbaar te maken.  

Voor de motivering van het besluit verwijzen wij naar het onderdeel 'Overwegingen' en 

‘Uitsluitingsgronden’ van dit besluit.  

 

3. Overwegingen  

Op basis van artikel 4.1, zevende lid van de Woo wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 

toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo, waaronder artikel 5.1. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient het publieke belang van een goede en 

democratische bestuursvoering.  
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Het komt eenieder in gelijke mate toe. Ten aanzien van de openbaarheid kan derhalve geen 

onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon, bedoeling of belangen van de verzoeker.  

Bij de in dit besluit verrichte belangenafwegingen worden dan ook slechts het algemeen belang bij 

openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen 

belangen betrokken.  

 

4. Uitsluitingsgronden 

4.1 Op grond van artikel 5.2, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo blijft verstrekking van 

informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 

persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

 

4.2 Op grond van artikel 5.2, tweede lid, aanhef en onder f van de Woo blijft verstrekking van 

informatie achterwege voor zover dit de bescherming van andere dan in het eerste lid, 

onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs-en fabricagegegevens betreft. 

 

4.3  Een aantal documenten zijn afkomstig van het RIVM. Aangezien u ook bij het RIVM een 

verzoek heeft ingediend, zullen deze buiten beschouwing worden gelaten. 

 

4. Wijze van openbaarmaking   

Alle documenten, met uitzondering van de niet openbaar gemaakte documenten, zullen met u via We 

Transfer worden gedeeld en kunnen aldaar door u worden gedownload. Verder zal dit besluit op onze 

website worden gepubliceerd. 

 

5. Contactpersoon 

Op grond van artikel 4.7 Woo dient een contactpersoon te worden aangewezen aan wie vragen over de 

beschikbaarheid van publieke informatie kan worden gesteld. Binnen onze organisatie is mevrouw mr. 

S. Hulkenberg LLM aangewezen als contactpersoon, die bereikbaar is via de onderstaande 

contactgegevens: s.hulkenberg@ggdbzo.nl. 

 

6. Bezwaar  

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes 

weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dienst 

schriftelijk te worden ingediend en moet worden gericht aan GGD Brabant Zuidoost, Clausplein 10, 

5611 XP Eindhoven, Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven.  
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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 indiener het niet eens is met het besluit. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

   

Drs. H.E. Jeurissen-Meussen   

Directeur Publieke Gezondheid   

 

Bijlage(n): Inventarislijst 

 

 

 


