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Geachte    

 

GGD Zeeland heeft op 1 juni 2022 twee deelbesluiten genomen en de daarbij 

horende documenten openbaar gemaakt, in reactie op uw brief van 15 februari 

2022, namens uw cliënt,  

. In aanvulling op de reeds openbaar gemaakte documenten, verstrekt GGD 

Zeeland u hierbij, middels dit derde en tevens laatste deelbesluit, ook de interne en 

nieuwsbrieven die zij heeft ontvangen met betrekking tot de landelijke corona 

updates. GGD Zeeland verwijst u naar de inventarislijst horende bij dit derde 

deelbesluit voor het overzicht van de DPG Corona Updates (Bijlage 1). 

 

1. Wettelijk kader 

 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op diezelfde 

datum is de Wob ingetrokken. Voor de passieve openbaarmakingsplicht, zoals aan 

de orde in het onderhavige geval, bevat de Woo geen overgangsrecht. Het verzoek 

van  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  

 





 

belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 

uitzonderingsgronden te beschermen belangen betrokken.  

 

In het algemeen willen wij nog opmerken dat wij in het kader van de Woo 

referentie- en kenmerknummers uit documenten hebben verwijderd om misbruik 

hiervan te voorkomen.  

 

I. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer  

 

De openbaarmaking van de informatie blijft achterwege omdat het belang 

van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging 

van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.2, tweede lid, aanhef en onder e 

van de Woo) 

 

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. In de Inventarislijst (Bijlage 1) staat op welke informatie deze 

uitzonderingsgrond is toegepast.  Dit betreft bijvoorbeeld 

persoonsgegevens van ambtenaren die uit hoofde van hun functie niet in 

de openbaarheid treden, waaronder namen, initialen, emailadressen, 

telefoonnummers, functieomschrijvingen en datum in dienst- en 

uitdiensttreding en andere tot personen herleidbare informatie. Wij zijn van 

oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke 

levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van 

openbaarheid. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven 

van een naam (en andere persoonlijke gegevens) aan een individuele 

burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking 

van de naam in de zin van de Woo, waardoor deze gegevens voor een ieder 

inzichtelijk worden. Daarom hebben wij besloten de persoonsgegevens 

waar van toepassing te verwijderen uit de documenten die openbaar 

worden gemaakt.   

 

5. Wijze van openbaarmaking   

 

Alle documenten, worden tezamen met dit besluit (geanonimiseerd) en 

bijbehorende bijlagen op onze website geplaatst. De documenten zijn te 

raadplegen via de volgende link: https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-overheid-woo/woo-

verzoek-inzake-datadiefstal-coronit-deelbesluit-3/ en kunnen worden gedownload.  

https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-overheid-woo/woo-verzoek-inzake-datadiefstal-coronit-deelbesluit-3/
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-overheid-woo/woo-verzoek-inzake-datadiefstal-coronit-deelbesluit-3/





