Deelbeschikking 2 op Wob verzoek
Van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanleiding
Middels een verzoek d.d. 3 juli 2020, ontvangen op 6 juli 2020, is verzocht om openbaarmaking
van:
1. ''Alle verslagen van de workshop(s) risicobeoordelingsproces horende bij het
TNO onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" met kenmerk TNO 2018
R10712.
2. De gespreksverslagen, bestanden en overige documentatie die zijn vastgelegd en
gebruikt bij het beoordelen van risico's door het expert team van TNO bij het onderzoek
"veilig asbestsanering op hoogte" met kenmerk TNO 2018 R10712.
3. Alle voorbereidende documenten en bestanden die zijn gebruikt bij de workshop(s)
risicobeoordelingsproces horende bij het TNO onderzoek "veilig asbestsanering op
hoogte" met kenmerk TNO 2018 R10712.
4. Alle mail correspondentie tussen inspectie SZW, afdeling Directie Gezond en Veilig
Werken SZW, TNO en de betrokken onderzoeksgroep van TNO bij het onderzoek "veilig
asbestsanering op hoogte" met kenmerk TNO 2018 R10712 over de periode 1-oktober2018 en 1-juli-2020.
5. Alle interview verslagen horende bij het TNO onderzoek "veilig asbestsanering op
hoogte" met kenmerk TNO 2018 R10712.
6. Alle mail correspondentie tussen het ministerie SZW, inspectie SZW en de afdeling
Directie Gezond en Veilig Werken SZW, in de periode 2-februari-2017 en 3-juli-2020. Met
aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen i.r.t. werkbak hangende in een
kraan:
o Werkbak
o Werkplatform
o 7.23d
o Aanpassing Arbobesluit
o Risicobeoordeling
o TNO
o Asbestsanering
o VVT
o VERAS
o Hijsen
o Heffen
o Hijskraan
o 2009/104/EG
o 2006/42/EG
o Hoogte
o Beslissystematiek
7. Alle rapporten en verslagen van inspectie SZW aangaande ongevallen en incidenten
waarbij een werkbak of werkplatform hangende aan een hijskraan betrokken was over
de periode 1-1-1998 en 1-1-2020.
8. Alle rapporten en verslagen van inspectie SZW aangaande geconstateerde, gemelde,
gerapporteerde of verwerkte overtredingen of verdenkingen van overtredingen van
artikel 7.23d van het Arbobesluit periode 1-1-2013 en 1-1-2020.
9. Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit
blijkt of kan worden opgemaakt dat de inzet van een werkbak hangende aan een
hijskraan de innovatie van andere arbeidsmiddelen en werkmethoden remt of heeft
geremd.
10. Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit
blijkt of kan worden opgemaakt dat de inzet van een werkbak hangende aan een
hijskraan onder de nieuwe beleidsregels van het Arbeidsomstandighedenbesluit 7.23d
(ingegaan op 1 juli 2020) zal leiden tot een flinke afname van de inzet van een werkbak
hangende in een kraan zoals gesteld door de staatssecretaris T. van Ark in het nader
rapport d.d. 19 april 2019 op het advies van de Raad van State.
11. Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit
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blijkt of kan worden opgemaakt dat de inzet van een werkbak hangende aan een
hijskraan onder de nieuwe beleidsregels van het Arbeidsomstandighedenbesluit 7.23d
(ingegaan op 1 juli 2020) zal leiden tot een verwachte noodzakelijke incidentele inzet
van circa 100 keer per jaar, zoals gesteld in de nota van toelichting (staatsblad 2020,
135 besluit van 24 april tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband
met nieuwe regels betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan
hijswerktuigen), onder de kop "bedrijfseffecten en effecten voor regeldruk".
12. Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit
blijkt of kan worden opgemaakt dat er deskundig onderzoek is verricht naar het
optreden en het effect van de gestelde pendule beweging van een werkbak hangende in
een kraan door toedoen van wind of het beladen en lossen van goederen.
13. Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW
aangaande de behandeling en beoordeling van de ontvangen reacties op de
internetconsultatie aangaande de Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.vm. nieuwe
regels m.b.t gebruik werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen uit oktober 2018
en november 2018.''
Wet openbaarheid van bestuur
Bij brief van 6 juli 2020 is het verzoek aangemerkt als een verzoek in gevolge de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
Inventarisatie documenten
Het verzoek wordt afgehandeld in drie deelbesluiten. Op d.d. 28 oktober 2021 is het eerste
deelbesluit op het Wob-verzoek genomen.
Dit tweede deelbesluit heeft betrekking op de punten 4, 6, 7, 8, 10 en 11 van het verzoek. Over de
overige punten wordt een besluit genomen in het derde en laatste deelbesluit. Ten aanzien van punt
4 en 6 van het verzoek, wordt middels dit tweede deelbesluit een beslissing genomen over de
aangetroffen e-mailcorrespondentie uit de gevraagde periode van 2020 (documenten met
volgnummers 846 tot en met 1140). In het hierop volgende derde en tevens laatste deelbesluit zal
worden besloten over de overige aangetroffen e-mailcorrespondentie uit de periode 2017 tot en met
2019 (documenten met volgnummers 1 tot en met 845). Ten aanzien van punt 7 en 8 van het
verzoek, heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie uit haar systeem twee overzichten gegenereerd
(documenten met volgnummers 1141 en 1142). Ten aanzien van punt 10 en 11 van het verzoek,
hierover zijn geen specifieke verslagen, rapporten, bestanden en documenten opgesteld. Er is enkel
overleg gevoerd tussen de directie G&VW en de Nederlandse Arbeidsinspectie.
In het kader van het tweede deelbesluit zijn in totaal 296 documenten (inclusief enkele bijlagen)
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 1 bij dit besluit
is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst,
zodat per document duidelijk is wat is besloten.
Buiten reikwijdte verzoek of dubbel
De documenten met volgnummers 860, 861, 889, 893 en 898 in bijgaande inventarislijst vallen
inhoudelijk buiten de reikwijdte van het verzoek. Deze documenten gaan over andere onderwerpen
dan de hierboven genoemde onderwerpen van het Wob-verzoek. De documenten met volgnummers
860 en 861 zien op interne communicatie inzake het takenpakket van een ambtenaar. Het document
met volgnummer 889 heeft betrekking op communicatie inzake interne capaciteit. Het document
met volgnummer 893 heeft betrekking op interne communicatie inzake de overgang van een
ambtenaar naar een ander team. Het document met volgnummer 898 betreft een automatische
afwezigheidsmelding. Deze documenten geven geen relevante informatie en/of inzichten ten aanzien
van het verzoek. Deze documenten zijn wel op de inventarislijst vermeld om een volledig overzicht
te bieden, maar zijn verder buiten beschouwing gelaten bij de afhandeling van het verzoek.
Daarnaast zijn (bepaalde passages uit) een aantal documenten reeds in het bezit van verzoeker.
Deze informatie valt daarmee ook buiten de reikwijdte van het verzoek. Op de inventarislijst heb ik
gespecificeerd om welke documenten het gaat.
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Verder bevatten een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages worden eenmalig
verstrekt, voor het overige zijn deze passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van ‘dubbel’.
Wanneer documenten in het geheel dubbel zijn, zijn deze geheel uit de set met documenten gehaald.
Ik verwijs hiervoor naar de inventarislijst.

Reeds openbaar
De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Diverse documenten zijn reeds
openbaar en voor eenieder beschikbaar. Om die reden zijn deze documenten in het verdere besluit
buiten beschouwing gelaten. Voor de volledigheid staat de vindplaats van de betreffende
documenten vermeld op de inventarislijst.

Zienswijze
Het verzoek is getoetst aan de bepalingen van de Wob. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht heb ik de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te reageren op het Wob
verzoek. Eén belanghebbende heeft aangegeven bedenkingen te hebben tegen openbaarmaking.
Vier belanghebbenden hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen openbaarmaking.
De overige belanghebbenden hebben niet gereageerd op mijn zienswijzeverzoek.
Belanghebbende 1 met betrekking tot het document met volgnummer 858
Eén belanghebbende stelt dat het document met volgnummer 858 buiten reikwijdte van het
verzoek valt. Dit document gaat over het onderwerp ''ongevallen bij werken op hoogte'' en valt
daarmee binnen de reikwijdte van het verzoek.
Overwegingen
Ik ben nagegaan of er sprake is van in de wet vastgelegde uitzonderingsgronden die het openbaar
maken van de genoemde documenten of delen daarvan in de weg zouden kunnen staan.
Bijzondere persoonsgegevens
Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft verstrekking van de
informatie achterwege voor zover het bijzondere persoonsgegevens betreft, tenzij verstrekking
kennelijk geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Op grond van artikel 9 van de
Algemene verordening gegevensbescherming worden onder bijzondere persoonsgegevens verstaan
gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid,
seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging.
In het document met volgnummer 880 staan gezondheidsgegevens waarvan aannemelijk is dat de
openbaarmaking een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon. Deze
gegevens geven een indicatie van de gezondheid van de betrokken persoon. Op deze manier wordt
er een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer aangezien de gezondheidsgegevens
herleidbaar zijn tot een persoon. Ik zal deze bijzondere persoonsgegevens dan ook niet openbaar
maken.

Persoonsgegevens
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In veruit de meeste documenten staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van
deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan
het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.
Ik verwijs hiervoor naar de inventarislijst.
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Onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen
of rechtspersonen dan wel van derden.
De documenten met volgnummers 1021 en 1022 betreffen NEN-normen. Openbaarmaking van deze
documenten zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de organisatie waarvan
deze informatie afkomstig is. Deze documenten zijn niet vrij verkrijgbaar, maar slechts tegen
betaling beschikbaar voor derden. Openbaarmaking zal de financiële belangen van de betrokken
organisatie schaden, omdat de informatie dan voor eenieder gratis toegankelijk is. Het belang bij
het voorkomen van onevenredig financieel nadeel voor de betrokken organisatie weeg ik hier
zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking.

Intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in beginsel ook voor
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit is het beraad over een bestuurlijke
aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van overheden in het kader
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip ‘documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad’
onder meer moeten worden begrepen: nota’s van ambtenaren aan hun politieke en ambtelijk
leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries
onderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene die de stukken heeft
opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen voor intern beraad.
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van
intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen. Onder
‘persoonlijke beleidsopvattingen’ wordt verstaan: ambtelijke adviezen, visies, standpunten en
overwegingen. Dergelijke opvattingen worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate van
veiligheid en vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een effectieve
besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met bewindspersonen kunnen
brainstormen. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald
beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter worden door mij niet
beschouwd als persoonlijke beleidsopvattingen. De totstandkoming van beleid en regelgeving wordt
met de openbaarheid van dergelijke informatie inzichtelijk.
Openbaarmaking niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering:
conceptversies
Bij (bepaalde passages uit) een aantal documenten gaat het om concepten die zijn opgesteld ten
behoeve van intern beraad. De concepten zijn reeds openbaar voor zover zij overeenstemmen met
de definitieve versie, en bestaan uit persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad
voor zover zij daarvan afwijken.
Gelet op de aard en de inhoud van de documenten, acht ik het niet in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob over deze
persoonlijke beleidsopvattingen informatie te verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm.
Daarvoor acht ik het doorslaggevend dat de definitieve versies van de documenten reeds openbaar
zijn of worden met dit Wob-besluit. Het in het publieke domein brengen van meerdere versies van
eenzelfde document kan leiden tot verwarring over de geldende versie en acht ik daarom niet in het
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Conceptversies of passages met
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tekstsuggesties worden derhalve niet openbaar gemaakt. Ik verwijs voor de betreffende documenten
naar de inventarislijst.
Openbaarmaking in het belang van een goede en democratische bestuursvoering: overige
persoonlijke beleidsopvattingen
In diverse documenten staan overige persoonlijke beleidsopvattingen. Op grond van artikel 11,
tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te geven over persoonlijke beleidsopvattingen,
indien ik dat in het belang acht van een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie
wordt dan gegeven in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze opvattingen
hebben geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de informatie wel
herleidbaar is tot hen.
In dit geval acht ik het in het belang van een goede en democratische bestuursvoering om de overige
persoonlijke beleidsopvattingen in de aangetroffen documenten openbaar te maken om zoveel
mogelijk transparantie te bieden over de onderhavige kwestie.

Besluit
Ik maak de documenten met volgnummers 853, 870, 1141 en 1142 volledig openbaar.
Ik maak de documenten met volgnummers 847, 848, 850, 854, 858, 865, 869, 871, 873, 875,
877, 880, 882, 883, 886, 888, 894, 895, 897, 900, 901, 905, 912, 920, 923, 925, 929, 933, 935,
936, 937, 939, 941, 944, 947, 948, 951, 952, 953, 955, 957, 958, 964, 967, 968, 974, 977, 984,
985, 992, 994, 995, 999, 1002, 1003, 1005, 1006, 1008, 1012, 1018, 1019, 1023, 1030-1033,
1044, 1046-1048, 1051, 1055, 1059, 1061, 1070, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1089, 1090,
1094, 1098, 1099, 1101-1103, 1107, 1113, 1115, 1118, 1119, 1125, 1127, 1131, 1133, 113,
1138, 1139 en 1140 deels openbaar.
Ik maak de documenten met volgnummers 849, 851, 863, 872, 874, 876, 896, 904, 914, 917,
918, 938, 940, 954, 959, 970, 975, 976, 983, 987, 989, 991, 996, 998, 1000, 1007, 1020, 1021,
1022, 1029, 1037, 1041, 1050, 1054, 1063-1067, 1071, 1072, 1074, 1077, 1078, 1081, 1083,
1087, 1091, 1093, 1120, 1128 en 1132 in het geheel niet openbaar.

Wijze van openbaarmaking
De feitelijke verstrekking van de documenten blijft echter met een beroep op artikel 6, vijfde lid,
van de Wob tijdelijk achterwege. Aangezien een belanghebbende zich mogelijk niet kan verenigen
met de inhoud van dit besluit, wordt hij in de gelegenheid gesteld om een bezwaarschrift en een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Indien na 2 weken na
verzending van dit besluit géén bezwaarschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn
ingediend, wordt overgegaan tot feitelijke verstrekking van de genoemde documenten.
Dit besluit en de documenten zullen, na het verlopen van de termijn, binnen vijf werkdagen na
toezending geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl worden gepubliceerd en zijn via de volgende
link te raadplegen:
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten?trefwoord=&periode-van=&periodetot=&onderdeel=Ministerie+van+Sociale+Zaken+en+Werkgelegenheid&type=Wob-verzoek
Een afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de belanghebbende(n).
Datum: 18-03-2022
Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,

Mevr. mr. J.H. Meijer
Directeur WBJA

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Awb. Overeenkomstig de Awb
kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:
WBJA-Bezwaren-BO-T1@minszw.nl
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede reden(en)
waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal
te zijn gesteld. Wordt het bezwaarschrift per e-mail ingediend, dan moet het bezwaarschrift in pdfformaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande “natte”
handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden
ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met
tekstherkenning).

Per post kan u uw bezwaar indienen bij:
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden,
Bureau Ondersteuning team 1
Postbus 90801
2509 LV ’s-Gravenhage
(fax 070 333 5116)
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