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Inlichtingen b 

Geachte 

In uw brief van 11 februari 2022, ontvangen op 16 februari 2022, heeft u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om 
informatie over de totstandkoming van de rapportages van de Nationale 
Adviesgroep Cabinelucht. 

U vraagt documenten met betrekking tot de totstandkoming van de rapportages 
Nationale Adviesgroep Cabinelucht van het jaar van 01-01-2015 tot 11-02- 2022, 
waaronder: 

• Vergaderstukken, waaronder: uitnodigingen, presentielijsten, agenda's, 
ingekomen stukken, besluiten, besluitenlijsten en notulen; 

• Correspondentie, gespreksverslagen intern (brieven, e-mails inclusief 
bijlagen, gespreksnotities, SMS-jes en WhatsApp-berichten); 

• Alle externe correspondentie (brieven, e-mails Inclusief bijlagen, 
gespreksnotities, SMS-jes en WhatsApp-berichten) tussen uw 
overheidsinstantie en KLM, KLM Health Services, TNO, TUI fly Nederland, 
en Corendon; 

In de brief van 28 februari 2022 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 
30 maart 2022. Op 30 maart 2022 bent u geïnformeerd over de opschorting van 
de beslistermijn met 14 dagen In verband met het uitsturen van 
zienswijzeverzoeken. In het telefoongesprek van 12 april 2022 is overeengekomen 
om de beslistermijn te verlengen tot 29 april 2022. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 

Enkele documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar 
de inventarislijst. 

Belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Deze belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven 
over de openbaarmaking. 

Eén belanghebbende heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Drie 
belanghebbenden stemmen in met openbaarmaking. Zes andere 
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belanghebbenden hebben aangevoerd dat tot personen herleidbare informatie 
moet worden weggelakt. Twee belanghebbenden stemmen niet in met de 
openbaarmaking van conceptteksten. 

De zienswijzen van de belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Ik volg deze deels. Per weigeringsgrond licht ik dit hieronder nader 
toe. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. 

Motivering 
Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 
Internationale organisaties (artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob) 
Bij diverse documenten is het belang van de betrekkingen van Nederland met 
andere staten in het geding. De informatie in deze documenten heeft betrekking 
op een Europese standaard voor de luchtkwaliteit in commerciële vliegtuigen, die 
nog in ontwikkeling is en waarover nog onderhandelingen gaande zijn. 
Openbaarmaking van deze Informatie frustreert de onderhandelingen en schaadt 
de relatie met andere lidstaten. In het belang van de betrekkingen van Nederland 
met andere staten, maak ik deze informatie daarom niet openbaar. 
Waar van toepassing heb Ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van: 10.2.a. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens van medewerkers van externe 
organisaties. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals namen, 
e-mailadressen, telefoonnummers en functieaanduidingen. Openbaarmaking van 
deze gegevens zou een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
maken. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze Informatie maak ik dan ook 
niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. 

In diverse documenten staan persoonsgegevens van ambtenaren. In het kader 
van goed werkgeverschap ben ik van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens 
het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokken ambtenaar. Daarbij is van belang dat het hier niet 
gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een 
ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van 
de Wob. Het vorenstaande geldt niet voor zover het gaat om namen van 
medewerkers organisaties die Uit hoofde van hun functie in de openbaarheid 
treden, zoals voorzitters. Gezien de functie van deze personen is met de 
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openbaarmaking van hun namen niet de persoonlijke levenssfeer In het geding. 
De namen van deze personen maak ik dus wel openbaar. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in voor intern beraad bestemde documenten 
Uit artikel 11, eerste lid, van de Wob volgt dat geen informatie openbaar wordt 
gemaakt over persoonlijke beleidsopvattingen In voor intern beraad bestemde 
documenten. 

Voor conceptteksten die in het kader van het Interne beraad zijn gedeeld en 
waarvan een definitieve versie bestaat die reeds openbaar is, geldt dat zij 
openbaar zijn voor zover ze met de definitieve versie overeenstemmen en dat zij 
uit persoonlijke beleidsopvattingen bestaan voor zover zij daarvan afwijken. Een 
voor het Interne beraad bestemde concepttekst waarvan een definitieve versie 
reeds openbaar is, wordt daarom op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob 
niet verstrekt. 

Anders dan twee belanghebbenden hebben aangevoerd, bei? Ik van oordeel dat de 
verstrekking van de conceptteksten in dit dossier niet kan worden geweigerd, 
omdat deze niet voor het interne beraad zijn bestemd. Zoals de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State In haar uitspraak van 17 mei 2017 in 
zaak ECLI:NL:RVS:2017:1298 heeft overwogen, komt aan een beraad het interne 
karakter te ontvallen, indien daarbij een externe is betrokken die een eigen belang 
behartigt dat als zodanig bij het beraad een rol speelt. De Nationale Adviesgroep 
Cabinelucht bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en 
onderzoeksinstituten die daarbij een eigen belang behartigen, zodat van intern 
beraad geen sprake is. Conceptteksten die binnen de adviesgroep zijn gedeeld, 
kunnen daarom niet worden geweigerd op grond van artikel 11, eerste lid, van de 
Wob. 

Bijzondere regelgeving die voorgaat op de Wob 
Een aantal documenten bevat informatie uit meldingen van voorvallen als bedoeld 
in de artikelen 4, 5 of 10 van de Verordening (EU) 376/2014. In artikel 7.1, vierde 
lid, van de Wet Luchtvaart is bepaald dat gegevens die op grond van deze 
meldingen door of namens bestuursorganen zijn ontvangen of verzameld, niet 
openbaar zijn. Openbaarmaking van informatie uit de meldingen op grond van de 
Wob zou afbreuk aan de werking van deze bepaling doen. Ik maak deze 
informatie daarom niet openbaar. Waar van toepassing heb Ik deze informatie 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: artikel 7.1.4 Wet Luchtvaart. 

Wijze van openbaarmaking 
De belanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de belanghebbenden dit niet doen, worden de 
documenten u na afloop van deze termijn toegestuurd. Als de belanghebbenden 
wel bezwaar maken en vragen om een voorlopige voorziening, dan wordt deze 
procedure afgewacht. 

Plaatsing op Internet 
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie 
van dit besluit voor eenieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheld.ni. 
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Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de secretaris-generaal, 
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Bezwaar 
Het Indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheld.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-malit u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.ni, bij voorkeur met een 
Ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mallen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 E) Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
Informatie. Dlt kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening Is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Bijlage A 

Artikel 1 van de Wob, luidt, voor zover relevant, als volgt: 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 

(...) 

Artikel 3 van de Wob luidt als volgt: 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
.4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
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1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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200116beels • 

200219 Nee . 

Deels 200615 

Deels 200623 

Deels 200623 

Geheel 200709 

Deels 200709 

Deels 200710 

Bijlage B Inventarislijat Wob-verzoek 2022.045 
Datum.  Nr. Omschrijving  Openbaarmaking  Weigeringsgrond 

en 
• 

Doc 01 200116 Extern Inplannen 
vergadering.pdf  

boc 02 200219 Artikel Noordhollands 
DagbiadZiek worden van vliegtuiglucht 20 
feb.pdf  

Doc 03 200228 Extern Vergaderstukken.pdf • 

1 

2 

3 

10.2.e 

200228 Deels 10.2.e 

4 200228  Deels  10.2.e 

5 
Doc 04 Extern Vergaderstukken_billage.pdf  

200312 Deels 0.2.e 

Doc 05 200312 Extern Verslag vergadering 9 
maart 2020.pdf 

10.2.e 6 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

Doc 06 200615 Verslag NAC overleg 15 juni 
p2020 (concept).pdf •  

7 

Doc 07 200623 Extern Uitnodiging 
vergadering.pdf 

8 

Doc 08 200623 Extern Uitnodiging 
vergadering Bijiage.pdf  

9 

Doc 09 200709 NAC .9 juli 2020.pdf 
10 

Doc 10 200709 Verslag NAC overleg 9 juli 
,2020 (definitief).pdf  

11 

Doc 11 200710 Extern Concept notulen en 
akkoord minister nieuwe voorzitter.pdf 

12  200710  Nee 

Doc 12 200710 Extern Concept notulen en 
akkoord minister nieuwe voorzitter Billage.pdf 

13 

Doc 13 201005 Overzicht interne notities 
NAC.pdf 

Deels 10.2.e 

201005 



10.2.e 

Doc 14 201006 Extern Tekstvoorstel ToR.pdf 

Doc 15 201006 Matrix September 2020 vO.pdf 

14 

15 

Deels 

201006 
Geheel 

201006 
16 

Doc 16 201006 NAC 6 oktober 2020.pdf  

Geheel 

201006 
17 

Doc 17 201023 Extern NAC vergadering 24 
november.pdf 

Deels 

201023 

10.2:e 

Nee 18 

19 

Doc 18 201023 Extern NAC vergadering 24 
november bijlage 1.pdf 

Doc 19 201112 Extern Agenda en stukken NAC 
vergadering 24 november.pdf 

201023,  
Deels 10.2.e, 10.2.a 

201112 
20 

Doc 20 201112 Extern Agenda en stukken NAC 
vergadering 24 november_billagel.pdf.pdf  

Deels 

201112 

10.2.e, 10.2.a 

21 

Doc 21 201112 Extern Agenda én stukken NAC 
vergadering 24 november bijlage2:pdf  

Nee 

201112 

10.2.a 

22 

Doc 22 201112 Extern Agenda en stukken NAC 
vergadering 24 november_bijiage3.pdf  

Nee 

201112 

10.2.a 

23 Nee 

Doc 23 201112 Extern Agenda en stukken NAC 
vergadering 24 november bljlage4.pdf 201112 

24 

Doc 24 201112 Extern Agenda en stukken NAC 
vergadering 24 november blilage5.pdf  

Geheel 

201112 
25 

Doc 25 201112 Extern Agenda en stukken NAC 
vergadering 24 november bljlage6.pdf  

Deels 

201112 

10.2.e 

26.  

Doc 26 201113 Extern Rapportage NAC.pdf  

Deels 

201113 

10.2.e 

27 

Doc 27 201119 Extern Concept rapportage 
2020.pdf 

Deels 10.2.e 

201119 



28 Nee 

Doc 28 201124'Extern Deelname ministerie 
van SZW.pdf 201124 

Deels 10.2.e 

Doc 29 201124 Mail TUI.pdf 201124 

29 

Nee 30 

31 
poc 30 201124 prEN 17436_Sept 2019.pdf 

Doc 31 201124 Verslag NAC overleg 24 
november 2020 (definitief).pdf 

201124 
beek 

201124 

10.2.e, 10.2.a 

32 

Doc 32 210111 Extern Uitnodiging vergadering 
+ Update CEN standaard.pdf 

Deels 

210111  

10.2.e, 10.2.a 

Nee 33 

Doc 33 210111 Extern Uitnodiging vergadering 
+ Update CEN standaard_bijiage.pdf 210111 

34 

Doc 34 210111 Maliwisseling rapportage 
NAC.pdf 

Deels 

210111 

10.2.e 

35 

Doc 35 210218 Extern Definitieve rapportage 
NAC 2020.pdf 

Deels 

210218 

10.2.e 

Nee 36 

Doc 36 210218 Extern Definitieve rapportage 
NAC 2020 Bijiage.pdf 210218 

37 

Doc 37 210310 Maliwisseling RE_ NAC 
rapportage 2020.pdf 

Deels 

210310 

10.2.e 

38 

Doc 38 210324 Bericht 24 maart 2021_bijlage 
1.pdf 

Nee 

210324 

10.2.a 

39 

Doc 39 210324 Bericht 24 maart 2021_bijlage 
2.pdf 

Geheel 

210324 
40 

Doc 40 210324 Bericht 24 maart 2021 - lees 
verder.pdf 

Deels 

210324 

10.2.e 

41 

Doc 41 210325 Agenda vergadering 8 april 
2021.pdf 

Deels 10.2.e 

210325 



42 Deels 10.2.e 

Doc 42 mail extern inz actie nav de laatste 
NAC vergadering.pdf 210408 

43 Nee 

44 

Doc 43 mail extern inz actie nav de laatste 
NAC vergaderingbijlage 1.pdf.  

Doc 44 mail extern inz actie nav de laatste 
NAC vergadering_billage 2.pdf.  

210408 
Nee 

210408 
45 

Doc 45 210408 Verslag NAC overleg 8 april 
2021 (definitief).pdf 

Deels 

210408 

10.2.e 

Nee 46 

Doc 46 210412 Bericht 12 april 
2021_bijlage.pdf 210412 

47 

Doc 47 210412 Bericht 12 april 2021Jees 
verder.pdf 

Deels 

210412 

10.2.e 

48 Nee 

Doc 48 210415 Extern Toezegging minister. 
nav VAD Luchtvaartyelligheid.pdf  210415 

49 Nee 

Doc 49 210416 Extern Verzoek opsturen 
documenten secretariaat OFL.pdf 210416 

50 Nee 10.2.a 

Doc 50 210428 bericht 28 april 
2021_bijlage.pdf 210428 

51 

Doc 51 210503 Extern Reactie op commentaar 
draft standaard CEN.pdf 

Deels 

210503 

10.2.e 

52 

Doc 52 210507 Bericht 7 mei 2021 _lees 
verder.pdf 

Deels 

210507 

10.2.e 

53 Deels 10.2.e 

Doc 53 210510 Extern Volgende 
vergadering.pdf 210510 

54 Nee 

Doc 54 210510 Extern Volgende 
vergadering_bijiage.pdf 210510 

55 

Doc 55 210616 Bericht 16 juni 
2021_bijlage.pdf 

Nee 

210616 



Deels 10.2.e 

210616 
Deels 10.2.e 

210617 
Nee 

210620 
Nee 

210620 
Deels 10.2.e 

210624 
Nee 

210624 
Nee 

210702 
Deels 10.2.e 

210705 
Nee 

210730 
Nee 

210730 
Deels 10.2.e 

210730 
Deels 10.2.e 

210803 
Deels 10.2.e 

210924 
Nee 

210924 

56 

Doc 56 210616 Bericht 16 juni 2021_lees 
verder.pdf  

57 

Doc 57 210617. mail extern inz reactie op brief 
15 juni 202.1.pdf  

58 

Doc 58 210620 mail extern inz concept agenda 
NAC vergadering 5 juli.pdf  

59 

Doc 59 210620 mail extern inz concept agenda 
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