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Besluit op Woo-verzoek

Geachte heer,
Per e-mail van 23 juni 2022 heeft u een verzoek ingediend met een beroep op de Wet open overheid
(Woo). In uw e-mailbericht verzoekt u kortheidshalve om documenten inzake de drukte op Schiphol,
D-30 Joint Control (APOC), (addendum) capacity declaration(s) en S22.
Procesverloop
De ontvangst van uw verzoek is per e-mail bevestigd op 4 juli 2022.
Een van mijn medewerkers heeft u op 13 juli 2022 telefonisch gesproken.
Derde belanghebbenden zijn om een zienswijze gevraagd betreffende uw verzoek.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Het gaat om 30 e-mails en
e-mailketens (met of zonder bijlagen) en 2 Whatsapp-berichten. Deze documenten zijn als bijlage
genummerd van 1 tot en met 32. Gemakshalve zijn de e-mails inclusief bijlagen gebundeld. Er zijn 3
e-mails aangetroffen betreffende een Kamerbrief en Kamervragen. De bijbehorende
conceptantwoorden zullen niet openbaar gemaakt worden, aangezien de definitieve antwoorden zijn
uitgesproken in de Tweede Kamer en derhalve openbaar zijn.
Zienswijze
Uw verzoek gaat over informatie van derden. Deze zijn belanghebbende bij mijn beslissing op uw
verzoek. Daarom heb ik deze derde belanghebbenden van uw verzoek op de hoogte gebracht. Ook
heb ik hun de mogelijkheid geboden een reactie te geven op uw verzoek.
Door de belanghebbenden zijn geen bezwaren tegen openbaarmaking ingediend, met uitzondering
van persoonsgegevens.
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Besluit
Ik heb besloten - om de aangetroffen documenten waar uw Woo-verzoek op ziet - en welke niet
reeds openbaar gemaakt zijn - openbaar te maken met inachtneming van artikel 5.1, tweede lid,
onder e van de Woo. Dit betekent dat de persoonsgegevens uit de documenten zijn gelakt.
Overwegingen
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder e van de Woo, blijft het verstrekken van informatie
achterwege, voor zover het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In de verzochte documenten staan persoonsgegevens
of informatie die raken aan de persoonlijke levenssfeer. Ik ben van mening dat ten aanzien van deze
gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene wordt geëerbiedigd
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens zijn dan ook
geanonimiseerd in de documenten.
Wijze van openbaarmaking
De stukken die met dit besluit voor eenieder openbaar worden, zullen binnen vijf werkdagen na
dagtekening van deze brief op de website van ACNL worden gepubliceerd.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Drs. Hugo Thomassen
Managing Director
Airport Coordination Netherlands

Bezwaar
Eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag
van verzending bezwaar indienen bij ACNL middels het adres in de voettekst of per e-mail via
info@slotcoordination.nl
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
1) de naam en het adres van de indiener;
2) de dagtekening;
3) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4) de gronden van het bezwaar.
Een belanghebbende kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in zijn/haar woonplaats verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
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