
 

         
 
 
 

Artikel 34 vragen 
 
Onderwerp: geanonimiseerd verslag van het stakeholdersoverleg Nollebos-
Westduinpark 
 
 
 
Als raad gaan wij dit jaar een beslissing nemen aangaande het Nollebos-Westduinpark voor 
wat betreft de aard, omvang en de ruimtelijke inpassing van de bebouwing binnen de 
kernkwaliteiten van het gebied.  
Om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk dat wij, zoveel als 
mogelijk, van de juiste informatie worden voorzien. De raad wordt gezien als het hoogste 
orgaan in de gemeente en heeft informatierecht. 
 
Vraag 1: 
Op welke grond is dit verslag geanonimiseerd en is dit juridisch uitlegbaar?  
Graag uitleg. 
 
Vraag 2:  
Kunnen wij een niet-geanonimiseerd verslag ontvangen?  
Dit kan ook vertrouwelijk aan de raad worden verzonden. 
 
Vraag 3: 
Sinds wanneer heeft de gemeente een privacy-ambtenaar en wat houden zijn/haar 
werkzaamheden in?  
Graag uitleg. 
 
 
 
 
VVD    POV   PvdA 
Albert vd Giessen  Pim Kraan  Frances Oreel 
 
CDA    SGP 
Coen Bertijn   Lilian Janse-van der Weele 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

19-03-2019  1093169 / 1093663 11 april 2019 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

A.  Franke Paul Krugerstraat 1 0118-487000 2 
    
ONDERWERP    

Antwoorden art 34 vragen anonimiseren van verslag stakeholdersoverleg 
 
 
Geachte fracties,  
 
Op 19 maart 2019 ontvingen wij van u vragen op grond van artikel 34 van het reglement van 
orde. In deze brief leest u onze antwoorden op die vragen.  
 
Vraag 
Op welke grond is dit verslag geanonimiseerd en is dit juridisch uitlegbaar?  
Graag uitleg.  
 
Antwoord 
Het verwerken (waar ook verstrekken onder moet worden verstaan) van persoonsgegevens 
mag niet zo maar. Dit was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens en is sinds 
de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) 
en de bijhorende Uitvoeringswet (hierna: ‘UAVG’) alleen maar verder aangescherpt. Dat 
betekent dat er geen persoonsgegevens mogen worden verstrekt ‘tenzij’. Van ‘tenzij’ is 
sprake wanneer er een wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens 
bestaat (artikel 6 AVG, zie bijlage 1).  
 
In deze werd door een burger verzocht om een verslag van het stakeholdersoverleg. Voor 
verstrekking van persoonsgegevens door de overheid aan een burger is zelden een 
wettelijke grondslag aanwezig en dat was met betrekking tot de persoonsgegevens in dit 
verslag dan ook het geval.  
 
Na verzending van het verslag aan de burger is het verslag door de griffie door middel van 
de vrijdagzending ook aan de raad verstrekt. Er heeft op dat moment geen nieuwe afweging 
plaatsgevonden met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens aan de raad.  
 
Vraag  
Kunnen wij een niet-geanonimiseerd verslag ontvangen?  
Dit kan ook vertrouwelijk aan de raad worden verzonden.  
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Antwoord 
In maart heeft de raad het reglement voor het verwerken van persoonsgegevens door de 
gemeenteraad van Vlissingen vastgesteld. Hoewel niet specifiek genoemd past het verslag 
het beste in categorie E van het reglement. In de bij deze categorie horende gedragslijn 
staat dat voor raadsleden geldt dat de persoonsgegevens op het besloten, niet algemeen 
toegankelijke deel van de website (iPad) wel zichtbaar zijn.  
 
Deze gedragslijn sluit echter niet aan bij een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 18 
juli 2018 (bijlage 2, rechtsoverweging 6.2). Bij het opstellen van het reglement is advies 
ingewonnen bij een externe privacy-officer maar deze heeft die uitspraak miskend. Deze 
omissie in het reglement zal meegenomen worden in de evaluatie van het reglement zoals 
dat met de raad is afgesproken.  
 
De essentie van genoemde uitspraak is dat ook tussen bestuursorganen persoonsgegevens 
uitsluitend mogen worden verstrekt als daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. 
Alvorens tot verstrekking van persoonsgegevens aan de raad kan worden overgegaan zal 
door u gemotiveerd moeten worden met welk doel (ergo: op basis van welke rechtsgrond) 
de persoonsgegevens aan u verstrekt moeten worden en waarom dat doel niet op een 
andere, minder in de privacy van de betrokkenen ingrijpende, bereikt kan worden. Wordt 
door u geen of een rechtsgrond zonder deugdelijke motivering aangedragen dan kunnen de 
persoonsgegevens alleen verstrekt worden als de betrokkenen daarvoor expliciet 
toestemming geven. Wanneer persoonsgegevens onrechtmatig worden verstrekt kan dat 
leiden tot schadeplichtigheid (artikel 82 AVG).  
 
Vraag 
Sinds wanneer heeft de gemeente een privacy-ambtenaar en wat houden zijn/haar 
werkzaamheden in?  
Graag uitleg. 
 
Antwoord 
De Privacy Officer (hierna: ‘PO’) is per 1 januari 2019 aangesteld. De PO is verantwoordelijk 
voor het vormgeven en bewaken van het privacy beleid binnen de gemeente. Daarnaast 
speelt de PO ook een belangrijke rol op de werkvloer: de PO heeft een adviserende rol 
richting de directies en fungeert als vraagbaak voor de medewerkers.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
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Bijlage 1 
 

Artikel 6 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 

Rechtmatigheid van de verwerking 

1.   De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; 

 

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen; 

 

c)  de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust; 

 

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een 
andere natuurlijke persoon te beschermen; 

 

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 
van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; 

 

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen 
van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen 
of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming 
van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de 
betrokkene een kind is. 

De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader 
van de uitoefening van hun taken. 

2.   De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of invoeren ter aanpassing van 
de manier waarop de regels van deze verordening met betrekking tot de verwerking met het 
oog op de naleving van lid 1, punten c) en e), worden toegepast; hiertoe kunnen zij een 
nadere omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de verwerking en andere 
maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor andere 
specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX. 
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3.   De rechtsgrond voor de in lid 1, punten c) en e), bedoelde verwerking moet worden 
vastgesteld bij: 

a) Unirecht; of  

 

b) lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. 

Het doel van de verwerking wordt in die rechtsgrond vastgesteld of is met betrekking tot de 
in lid 1, punt e), bedoelde verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 
algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Die rechtsgrond kan specifieke bepalingen 
bevatten om de toepassing van de regels van deze verordening aan te passen, met inbegrip 
van de algemene voorwaarden inzake de rechtmatigheid van verwerking door de 
verwerkingsverantwoordelijke; de types verwerkte gegevens; de betrokkenen; de entiteiten 
waaraan en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verstrekt; de 
doelbinding; de opslagperioden; en de verwerkingsactiviteiten en -procedures, waaronder 
maatregelen om te zorgen voor een rechtmatige en behoorlijke verwerking, zoals die voor 
andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX. Het Unierecht of het 
lidstatelijke recht moet beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en moet 
evenredig zijn met het nagestreefde gerechtvaardigde doel. 

4.   Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens 
zijn verzameld niet berust op toestemming van de betrokkene of op een Unierechtelijke 
bepaling of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een 
noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 23, lid 1, 
bedoelde doelstellingen houdt de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de 
vraag of de verwerking voor een ander doel verenigbaar is met het doel waarvoor de 
persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld onder meer rekening met: 

a) ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en 
de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking; 

 

b) het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding 
tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft; 

 

c)  de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens 
over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt, overeenkomstig 
artikel 10; 

 

d)  de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen; 

 

e) het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of 
pseudonimisering. 
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Inhoudsindicatie
Met doorzending per mail van persoonsgegevens van eiser heeft verweerder de
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit geschonden; verweerder had nader
onderzoek moeten doen of persoonsgegevens van eiser vaker zijn verwerkt in de
mailboxen; beroep gegrond.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 18/440

gemachtigde: N.G.A. Voorbach,

en

Bij besluit van 24 augustus 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eiser op grond van
artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een overzicht van zijn
persoonsgegevens verstrekt.

ECLI:NL:RBOVE:2018:2496

RECHTBANK OVERIJSSEL

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiser] te [woonplaats] , eiser,

het college van burgemeester en wethouders van Deventer, verweerder.

Procesverloop



Bij besluit van 19 januari 2018 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser
ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 juni 2018.

Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten
vertegenwoordigen door zijn gemachtigden L.M. Schieving en A.W. van Hennik.

1. Bij brief van 27 juli 2017 heeft eiser op basis van artikel 35 Wbp aan verweerder verzocht hem een
begrijpelijk en volledig overzicht, met daarin een omschrijving van het doel of doeleinden van de
verwerking, alsmede een volledige lijst van alle ontvangers, te verstrekken. Bij besluit van 24
augustus 2017 heeft verweerder aan dit verzoek voldaan.

Namens eiser is tegen dit besluit bezwaar gemaakt, waarbij is aangevoerd dat verweerder niet
volledig is tegemoet gekomen aan het inzageverzoek nu eiser is gebleken dat andere
bestuursorganen middels een door A.W. van Hennik op 20 augustus 2013 verzonden email kennis
hebben genomen van zijn persoonsgegevens.

Met overname van het door de Algemene Bezwaarschriftencommissie (verder: de commissie) gegeven
advies heeft verweerder dit bezwaar ongegrond verklaard.

2. Artikel 1, aanhef en onder a, van de Wbp zoals deze wet gold tot 24 mei 2018, bepaalt dat in deze
wet en de daarop berustende bepalingen onder ‘persoonsgegeven’ wordt verstaan: elk gegeven
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van
handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van
gegevens (artikel 1, aanhef en onder b, van de Wbp).

Onder ‘verantwoordelijke’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of
het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt (artikel 1, aanhef en onder d, van de Wbp).

Overwegingen



6.1

6.2

Artikel 35, eerste lid, van de Wbp bepaalt dat de betrokkene het recht heeft zich vrijelijk en met
redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of
hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene
schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat, indien zodanige gegevens worden verwerkt, de mededeling
een volledig overzicht daarvan bevat in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de
doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft,
en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de
herkomst van de gegevens.

3. Eiser voert aan dat dat verweerder een zorgvuldig onderzoek had moeten doen naar de
gegevensverwerking in de mailboxen. Verweerder heeft niet onderkend dat er sprake is van
geautomatiseerde gegevensverwerking, zodat de vraag of sprake is van een bestand irrelevant is.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat zij aan haar onderzoeksplicht onder de Wbp heeft
voldaan.

4. Ter zitting heeft de rechtbank ambtshalve aan de orde gesteld dat in het door verweerder
overgenomen advies van de commissie, dat deel uitmaakt van het bestreden besluit, is opgenomen
dat tijdens de hoorzitting aan de vertegenwoordiger van verweerder de vraag is gesteld wat de
reactie van eiser was op het eerder weigeren van N.G.A. Voorbach als gemachtigde. De gemachtigde
van verweerder heeft hierop geantwoord niets van eiser te hebben vernomen. Ter zitting van de
rechtbank heeft eiser echter aangeven dat tegen het weigeringsbesluit van 2 november 2017
bezwaar is gemaakt door een kantoorgenoot van N.G.A. Voorbach en dat deze procedure nog steeds
loopt. Gelet hierop heeft de rechtbank geen aanleiding gevonden N.G.A. Voorbach in de onderhavige
beroepsprocedure als gemachtigde te weigeren.

5. De rechtbank heeft ter zitting vastgesteld dat - samengevat - drie beroepsgronden zijn
aangevoerd, te weten dat nader onderzoek had moeten worden gedaan naar aanleiding van de e-
mail van 20 augustus 2013, dat eiser een schadevergoeding wenst en dat geen verslag van de
hoorzitting aan eiser is toegezonden. De rechtbank zal zich dan ook tot een bespreking van deze
beroepsgronden beperken.

De rechtbank stelt vast dat verweerder in het bestreden besluit met overname van het door de
commissie gegeven advies, heeft geoordeeld dat bij de email van 20 augustus 2013 geen sprake
is van een bestand. Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder van Hennik op vragen van de
rechtbank echter bevestigd dat bij het onderhavige emailbericht sprake is van doorzending en
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en dat het vereiste van de aanwezigheid
van een bestand daarom niet geldt.

Gelet op inmiddels ontwikkelde jurisprudentie (zoals de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:31) volgt de rechtbank dit
gewijzigde standpunt van verweerder. Indien een emailbericht persoonsgegevens bevat, is dus
sprake van het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Niet in geschil is dat het
emailbericht van 20 augustus 2013 persoonsgegevens van eiser bevat.

Artikel 8 van de Wbp bevat een limitatieve opsomming van de gronden die een
gegevensverwerking rechtvaardigen. In de Memorie van Toelichting (1997-1998, 25892, nr. 3) op
de Wbp wordt over artikel 8 het volgende opgemerkt:



6.3.

“Artikel 8 bevat een limitatieve opsomming van de gronden die een gegevensverwerking
rechtvaardigen. Het artikel behelst bovendien dat bij elke verwerking moet zijn voldaan aan de
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de
inbreuk op de belangen van betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens niet
onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. Ingevolge het
subsidiariteitsbeginsel mag het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt in
redelijkheid niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene
minder nadelige wijze kunnen worden verwerkelijkt.”

Artikel 8 sub a bepaalt dat persoonsgegevens

slechts mogen worden verwerkt indien de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige
toestemming heeft verleend.

De rechtbank stelt vast dat eiser voor de doorzending van zijn persoonsgegevens aan andere
bestuursorganen dan de gemeente Deventer een dergelijke toestemming niet heeft verleend.

De eerst ter zitting door de gemachtigde van verweerder gedane stelling dat de gegevens-
verwerking noodzakelijk was voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak, kan de
rechtbank niet volgen nu verweerder deze stelling niet verder heeft onderbouwd.

De rechtbank deelt het standpunt van eiser dat verweerder de andere bestuursorganen ook had
kunnen informeren zonder het vermelden van de persoonsgegevens (naam en woonplaats) van
eiser.

De rechtbank concludeert dat verweerder met de doorzending van de persoonsgegevens van
eiser, de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit heeft geschonden en dat niet
uitgesloten kan worden geacht dat verweerder vaker persoonsgegevens van eiser heeft verwerkt.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat verweerder nader onderzoek had moeten doen of
persoonsgegevens van eiser vaker zijn verwerkt in de e-mailboxen binnen de gemeente Deventer.

Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder aangegeven dat het zoeken op naam van eiser
binnen alle e-mails via het gebruik van een zoekmachine niet op voorhand onmogelijk moet
worden geacht. De rechtbank sluit zich hierbij aan. Verder is het de rechtbank onvoldoende
gebleken dat een dergelijk onderzoek een volstrekt onevenredige inspanning van verweerder
vergt.

Het bestreden besluit berust, in strijd met het bepaalde in artikel 7:12, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), niet op een deugdelijke motivering.

Op grond van artikel 7:7 van de Awb wordt van het horen een verslag gemaakt. In dit artikel is
niet voorgeschreven in welke vorm het verslag wordt gegoten en hoe uitgebreid het is. In dit
geval heeft de commissie op basis van de geluidsopname van de hoorzitting geen afzonderlijk
schriftelijk verslag van het horen gemaakt, maar in haar advies een samenvatting opgenomen van
wat tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht. Dat is op zich geen ongebruikelijke en een te
billijken handelwijze. In zoverre voldoet het bestreden besluit aan artikel 7:7 van de Awb. De
rechtbank geeft verweerder overigens wel in overweging om eiser alsnog de geluidsopname van
de hoorzitting ter beschikking te stellen nu eiser hierom in het beroepschrift expliciet heeft
verzocht.

7. Op grond van het vorenstaande is het beroep gegrond en wordt het bestreden besluit wegens
strijd met de artikelen 7:12, eerste lid, van de Awb vernietigd.

8. Gelet op de aard van het gebrek dat leidt tot vernietiging van het bestreden besluit, is finale



beslechting van het aan de rechtbank voorgelegde geschil thans niet mogelijk. Verweerder dient
met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen, opnieuw op het bezwaar te
beslissen. Bij deze heroverweging dient tevens de vraag aan de orde te komen in hoeverre er
aanleiding bestaat eiser een schadevergoeding toe te kennen.

9. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder aan
eiser het door hem betaalde griffierecht vergoedt.

10. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser in beroep gemaakte proceskosten. Deze
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1084,44 (1 punt voor het indienen van het
beroepschrift, 1 punt voor het bijwonen van de zitting, waarde per punt

€ 501,00, wegingsfactor 1, reiskosten (retour Venray-Zwolle) € 36,20 en verletkosten

€ 46,24 (4 uur keer basisuurloon van € 46,24).

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- gelast verweerder om, met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen, binnen zes
weken na verzending van deze uitspraak, opnieuw op het bezwaar te beslissen;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten, welke begroot worden op € 1.084,44,--, te betalen aan
eiser;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 170,- aan eiser te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.J.G.M. van Montfort, rechter, in aanwezigheid van

C. Kuiper, als griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

griffier rechter

De rechter is verhinderd deze uitspraak mede te ondertekenen.

Afschrift verzonden aan partijen op:

Beslissing



Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is ingesteld,
kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een
voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige
voorziening.

Rechtsmiddel


	15 VVD-CDA-POV-SGP-PvdA - Geanonimiseerd verslag Nollebos
	VVD-CDA-SGP-PvdA-POV - anonimiseren van verslag stakeholdersoverleg met bijlage 1 van 2
	VVD-CDA-SGP-PvdA-POV - anonimiseren van verslag stakeholdersoverleg bijlage 2

