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Geachte heer

,

In uw e-mail van 7 mei 2020, ontvangen op diezelfde dag, heeft u met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht over
Nederlandse en buitenlandse zeeschepen die onder de Nederlandse vlag varen.
In het bijzonder wenst u:
•
een schriftelijke (of indien mogelijk een digitale) lijst van de
koopvaardijschepen die op enig moment tussen 1 januari 2015 en heden
de Nederlandse vlag hebben gevoerd, indien mogelijk met vermelding van
de rederijen waaraan het betreffend koopvaardijschip toebehoort.
•
een schriftelijke (of indien mogelijk een digitale) lijst van de
koopvaardijschepen waarvoor de ILT tussen 1 januari 2015 en heden een
nationaliteitsverklaring heeft afgegeven, indien mogelijk met vermelding
van de rederijen waaraan het betreffend koopvaardijschip toebehoort.
•
een schriftelijke (of indien mogelijk een digitale) lijst van de
koopvaardijschepen waarvoor de ILT tussen 1 januari 2015 en heden
een zeebrief heeft verleend, indien mogelijk met vermelding van de
rederijen waaraan het betreffend koopvaardijschip toebehoort.
•
een schriftelijke (of indien mogelijk een digitale) lijst van de Nederlandse
en buitenlandse rederijen aan wie tussen 1 januari 2015 en heden een
zeebrief is verleend of een nationaliteitsverklaring is afgegeven voor een
koopvaardijschip, met vermelding van het koopvaardijschip of -schepen
waarvoor de zeebrief is verleend of de nationaliteitsverklaring is
afgegeven.
•
Enig andere document waaruit de hierboven beschreven informatie blijkt.

Uw kenmerk
Bij beantwoording
Graag bovengenoemd

postadres gebruiken en ons
kenmerk en contactpersoon
vermelden

Verloop van de procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 13 mei 2020
met het kenmerk 0-7-20-0040.00 1
De belanghebbenden zijn op 31 juli 2020 in de gelegenheid gesteld om een
zienswijze in te dienen.
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Zienswijzen
Bij de openbaarmaking van de documenten zijn derde-belanghebbenden betrokken.
De derde-belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de
voorgenomen openbaarmaking te geven. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat
u gedurende de behandeling van uw Wob-verzoek omtrent het voorgaande bent
geïnformeerd. Door de derde-belanghebbenden zijn geen zienswijzen ingebracht.

Ons kenmerk
0-6-20-0023.001

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 er 5 documenten aangetroffen die onder de reikwijdte
van uw Wob-verzoek vallen, Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst
die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. De aangetroffen documenten zijn ieder
afzonderlijk beoordeeld op grond van de Wob. In dit besluit wordt verwezen naar
de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk
is wat is besloten.
Besluit
Ik heb besloten uw verzoek te honoreren en de informatie waar u om heeft verzocht,
zoals opgenomen in de inventarislijst, openbaar te maken.
Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a. v. een ieder
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een Wob-verzoek
indienen bij een bestuursorgaan of bij een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Volgens het derde lid van
dit artikel hoeft de verzoeker bij zijn verzoek geen belang te stellen. De eventuele
omstandigheid dat voor de belanghebbenden onduidelijk is welk belang u bij
openbaarmaking van deze informatie heeft en voor welk doel u de informatie gaat
gebruiken, vormt daarom op zichzelf geen belemmering voor de openbaarmaking
van de documenten.
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 van de Wob.
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 de belangen van de
verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het
algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van
de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit
betekent dat openbaarmaking van documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u documenten verstrek, moet ik deze ook aan
anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande
belangenafweging dan ook plaats.
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Beoordeling documenten
De documenten zijn zorgvuldig beoordeeld op grond van de Wob. Bij deze
beoordeling is gebleken dat geen weigeringsgronden van de Wob van toepassing
zijn op de betreffende documenten die de openbaarmaking hiervan (deels)
belemmeren.
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One kenmerk
0-6-20-0023.001

Buiten de reikwijdte van het verzoek
In de openbaar te maken documenten staan delen die niet onder het bereik van uw
verzoek vallen. In dit geval zijn die niet relevante passages weggelakt en voorzien
van een tekst als ‘buiten reikwijdte’.
Plaatsing op internet
Dit besluit zal op www.rjksoverheid.nl worden geplaatst.
Afschrift aan belanghebbenden
Een geanonimiseercie afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden.

Hoogachtend,

STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

Bezwaarclausule
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze
beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

-

-

-

-

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG
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