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Bij e-mailbericht van 27 mei 2020 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen mijn
besluit van 15 april 2020, met kenmerk 2020.029 - 1674188-204220-WJZ op uw
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
Met deze brief beslis ik op uw bezwaar.
Besluit

Bijlage

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Ik verklaar het bezwaar ongegrond. Dit betekent dat ik uw Wob-verzoek terecht
heb afgewezen.
Ik licht mijn besluit hieronder voor u toe.
Verloop van de procedure
Bij e-mail van 22 maart 2020 heeft u een Wob-verzoek ingediend. U heeft mij
gevraagd om informatie over door het RIVM aan de regering ter beschikking
gestelde geprognosticeerde sterftecijfers in verband met corona, per scenario en
per leeftijdscategorie.
Bij besluit van 15 april 2020 heb ik uw verzoek afgewezen, omdat uw verzoek
betrekking heeft op informatie die niet aanwezig is.
Met uw e-mail van 27 mei 2020 heeft u pro forma bezwaar gemaakt tegen mijn
besluit van 15 april 2020. Op 29 mei 2020 heb ik de ontvangst van uw bezwaar
aan u bevestigd.
Op 3 juni 2020 heeft één van mijn medewerksters, mevrouw Gatzen, telefonisch
contact met u opgenomen om de bezwaarprocedure te bespreken.
Bij e-mail van 23 juni 2020 heeft u de gronden van uw bezwaar aangevuld.
Op 27 augustus 2020 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens de hoorzitting
met mevrouw Gatzen bent u samen met de heer mr. F.G. Oskam in de
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gelegenheid gesteld uw standpunt mondeling nader toe te lichten. Namens het
RIVM was telefonisch aanwezig de heer P.T. de Boer. U heeft uw aantekeningen
voor de hoorzitting overhandigd. Deze zijn toegevoegd aan het bezwaardossier.
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Voordat ik op uw bezwaren inga, wil ik in het algemeen iets zeggen over de regels
die in dit geval gelden. Ik heb uw bezwaar beoordeeld op grond van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de Wob.
Op grond van artikel 1, aanhef en onder a, van de Wob, wordt onder document
verstaan een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal
dat gegevens bevat.
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om
informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid,
richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkende instelling, dienst of bedrijf.
Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wob vermeldt de verzoeker bij zijn
verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende
document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
Artikel 3, vierde lid, van de Wob bepaalt verder dat als een verzoek te algemeen
geformuleerd is, het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk verzoekt
om zijn verzoek te preciseren en hem daarbij behulpzaam is.
Verder bepaalt artikel 4 van de Wob dat indien het verzoek betrekking heeft op
gegevens in documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan dan dat
waarbij het verzoek is ingediend, de verzoeker zo nodig naar dat orgaan wordt
verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, dan wordt het doorgezonden onder
mededeling van de doorzending aan de verzoeker.
Gronden van uw bezwaar
In uw bezwaarschrift heeft u - samengevat - het volgende aangevoerd.
U betwist dat de door u gevraagde informatie niet aanwezig is. U merkt in dit
kader op dat beleid is gemaakt over corona. U meent dat beslissingen niet uit de
lucht gegrepen kunnen worden, maar uitgelegd en verantwoord moeten worden.
Verder vindt u het de maatschappelijke taak van het RIVM en de overheid in het
algemeen om op basis van een democratisch, controleerbaar en transparant
proces blijvend te zorgen voor een maatschappelijk draagvlak voor het beleid. U
vindt het niet geloofwaardig dat de gevraagde informatie er niet zou zijn. Het is
voor u als buitenstaander schijnbaar onmogelijk om aannemelijk te maken dat de
informatie er wel is. U meent wel dat duidelijk is dat zonder prognoses het maken
van beleid niet mogelijk is. Aangezien er beleid is gemaakt, moeten de prognoses
er volgens u ook zijn.
Verder merkt u op dat als een verzoek op grond van de Wob te algemeen
geformuleerd is, het bestuursorgaan de verzoeker moet vragen om zijn verzoek te
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preciseren. U wijst op artikel 3, vierde lid van de Wob. U meent dat het RIVM u op
geen enkele manier behulpzaam is geweest.
Verder wijst u op de doorzendplicht van artikel 4 van de Wob; als een verzoek
betrekking heeft op documenten die bij een ander bestuursorgaan berusten, moet
het verzoek worden doorgezonden onder mededeling aan de verzoeker. Daar
heeft het RIVM volgens u niet aan voldaan.
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U meent verder dat de Wob een informatiestelsel kent en dat u als burger recht
heeft op informatie over een door u aangegeven onderwerp, zonder dat u daarbij
naar specifieke documenten hoeft te vragen.
Tot slot stelt u dat mijn besluit in strijd is met het motiveringsbeginsel en het
zorgvuldigheidsbeginsel.
Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting heeft u uw bezwaargronden herhaald en heeft u aanvullend
- samengevat - het volgende opgemerkt. U heeft allereerst benadrukt dat u zich
niet kunt voorstellen dat het beleid van de minister niet is gebaseerd op prognoses
van sterftecijfers. Er zijn prognoses nodig, om bijvoorbeeld onderscheid te kunnen
maken in het beleid naar leeftijdscategorieën. Die prognoses kunnen volgens u
ook gemaakt worden.
U heeft verder benadrukt dat het woord 'samen' voorop staat in de huidige
situatie. In het begin van de corona-crisis werd aangegeven dat met 50% kennis
100% beleid moest worden gemaakt. Dat begrijpt u, maar u vindt ook dat daarna
gestreefd had moeten worden naar meer kennis. Het maken van de door u
genoemde prognoses was daarvoor nodig. De meest relevante kennisbron is het
RIVM. Het RIVM moet het vertrouwen hebben van de hele samenleving. Daarbij is
onder meer van belang dat het RIVM onafhankelijk onderzoek doet, waar de
opdrachtgevers geen invloed op hebben. Het RIVM werkt met de Nederlandse
Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en de Code ter voorkoming van
oneigenlijke beïnvloeding door Belangenverstrengeling. Daarbij is transparantie
een kernwoord en men moet dan ook wel transparant zijn over de wijze waarop
de beslissingen over het beleid zijn genomen. Vele mensen hebben vragen over
alles wat met corona te maken heeft. Als we het samen moeten doen, moeten die
vragen ook gesteld kunnen worden. Zo heeft u naar de prognoses van
sterftecijfers gevraagd. U vraagt zich af hoe men het beleid kan maken als er geen
prognoses zijn of waren. Dan wordt volgens u het beleid mogelijk gemaakt met
minder dan 50% van de kennis.
Verder heeft u desgevraagd opgemerkt dat u niet weet welk ander bestuursorgaan
gegevens van prognoses van sterftecijfers kan hebben. Dat kan elk ander
bestuursorgaan zijn en u wijst ook op buitenlandse instanties.
Tot slot heeft u opgemerkt dat niet alleen moet worden gekeken naar de letter
van de Wob, maar ook naar de geest van de Wob. Het gaat u in deze zaak onder
meer om de geloofwaardigheid van het RIVM.
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Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar
Over uw bezwaren overweeg ik het volgende.
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Met uw bezwaar betwist u dat de gevraagde gegevens niet bestaan. Volgens u
moeten er prognoses ten grondslag liggen aan het beleid, en aangezien er beleid
is, moeten er ook prognoses zijn. Daarover merk ik het volgende op.
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Na ontvangst van uw Wob-verzoek is navraag gedaan bij het RIVM naar het
bestaan van de gevraagde gegevens. De door u gevraagde gegevens bleken niet
aanwezig te zijn bij het RIVM. Dat is de reden dat uw Wob-verzoek is afgewezen.
Ook uit navraag na ontvangst van uw bezwaar, blijkt dat de gegevens (nog
steeds) niet beschikbaar zijn. De gevraagde gegevens kunnen dan ook niet
openbaar worden gemaakt op grond van de Wob, aangezien geen sprake is van in
documenten neergelegde informatie over een bestuurlijke aangelegenheid als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wob. Dat is niet alleen naar de letter van
de Wob, maar ook naar de geest van de Wob.
Gelet op vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (onder andere uitspraak van 2 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1376) is
het, wanneer een bestuursorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat een
bepaald document niet of niet meer onder hem berust en een dergelijke
mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, in beginsel aan degene die om
informatie verzoekt om aannemelijk te maken dat, in tegenstelling tot de
uitkomsten van het onderzoek door het bestuursorgaan, een bepaald document
toch onder dat bestuursorgaan berust.
Tijdens de hoorzitting is aan u uitgelegd dat het RIVM nooit prognoses heeft
gemaakt van sterftecijfers per scenario of leeftijdscategorie. Dat heeft te maken
met het feit dat de sterfte door COVID-19 moeilijk te voorspellen en te meten is,
zeker als niet iedereen getest wordt. Het RIVM heeft bijvoorbeeld wel de totale
oversterfte gemonitord, maar ook hier zijn geen prognoses van gemaakt. Verder
wordt vooral gekeken naar ziekenhuis- en ic-opnames. U heeft de gelegenheid
gehad hierop te reageren.
Uw stellingen komen erop neer dat u vindt dat de prognoses wel hadden moeten
worden gemaakt om tot goede beleidskeuzes te kunnen komen en dat de
prognoses ook hadden kunnen worden gemaakt. In deze bezwaarprocedure staat
echter niet de vraag centraal of het RIVM de prognoses al dan niet had moeten of
kunnen maken, maar of deze zijn gemaakt en daarom op grond van de Wob
openbaar hadden moeten worden gemaakt. Ik begrijp dat het vanuit uw positie
moeilijk is om aannemelijk te maken dat de door u gevraagde gegevens er wel
zijn. Uw opvatting, dat zonder deze prognoses geen beleid kan zijn gemaakt, volg
ik echter niet en dit maakt ook niet aannemelijk dat de gegevens er zijn. Naar
aanleiding van de heroverweging in deze bezwaarprocedure is mijn conclusie dat
ik terecht heb vastgesteld dat de door u gevraagde gegevens niet aanwezig zijn
bij het RIVM en dat u zelf ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze gegevens
er wel zijn. Uw bezwaar op dit punt slaagt niet.
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Verzoek om precisering
Verder stelt u dat ik niet heb voldaan aan artikel 3, vierde lid, van de Wob dat
bepaalt dat wanneer een verzoek te algemeen geformuleerd is, ik de verzoeker
moet vragen om zijn verzoek te preciseren en hem daarbij behulpzaam moet zijn.
Daarover merk ik het volgende op.
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Zoals uit artikel 3, vierde lid, van de Wob volgt, geldt de plicht om tot precisering
van het verzoek te vragen, alleen als het Wob-verzoek te algemeen geformuleerd
is. U heeft uw Wob-verzoek echter zeer concreet geformuleerd. U vraagt namelijk
naar de aan de regering ter beschikking gestelde geprognosticeerde sterftecijfers
per scenario en per leeftijdscategorie. Dit verzoek is duidelijk en niet 'te algemeen
geformuleerd' zoals bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Wob. Ik heb u dan ook
niet om een precisering van uw verzoek hoeven vragen. Daarom kom ik tot de
conclusie dat uw bezwaar op dit punt niet slaagt.
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Informatiestelsel
U meent verder dat de Wob een informatiestelsel kent en dat u als burger recht
heeft op informatie over een door u aangegeven onderwerp, zonder dat u daarbij
naar specifieke documenten hoeft te vragen. Daarover merk ik het volgende op.
Het klopt dat u in uw Wob-verzoek niet naar een specifiek document hoeft te
vragen. Uit artikel 3, tweede lid, van de Wob volgt immers dat de verzoeker bij
zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend
document vermeldt, waarover hij informatie wil ontvangen. Het is dus voldoende
als u de bestuurlijke aangelegenheid vermeldt. Ik heb uw verzoek niet afgewezen
omdat u niet concreet het document benoemt dat u wilt ontvangen, maar omdat
er geen document bestaat waarin de gegevens staan die u wilt ontvangen. Zoals
ik in het voorgaande nader heb toegelicht, bestaan de gevraagde gegevens
immers niet. Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wob heb ik uw verzoek terecht
afgewezen en uw bezwaar op dit punt slaagt dan ook niet.
Doorzendplicht
Verder stelt u dat niet is voldaan aan artikel 4 van de Wob dat bepaalt dat als een
schriftelijk verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die bij een ander
bestuursorgaan berusten, ik het verzoek moet doorzenden naar dat
bestuursorgaan. Daarover merk ik het volgende op.
Zoals ik in het bestreden besluit heb toegelicht en hiervoor verder heb toegelicht,
heeft uw Wob-verzoek betrekking of informatie die niet aanwezig is. U heeft aan
het RIVM specifiek gevraagd om de aan de regering ter beschikking gestelde
geprognosticeerde sterftecijfers per scenario en per leeftijdscategorie openbaar te
maken. Bij het RIVM zijn deze gegevens zoals gezegd niet aanwezig. Ook is het
RIVM en mij niet bekend dat deze gegevens bij een ander bestuursorgaan wel
aanwezig zouden zijn. U maakt dit zelf ook niet aannemelijk. Tijdens de
hoorzitting heeft u immers alleen gezegd dat dit elk bestuursorgaan zou kunnen
zijn. Verder heeft u gesteld dat buitenlandse instanties de gegevens mogelijk wel
hebben. De Wob heeft echter alleen betrekking op de Nederlandse
bestuursorganen zoals genoemd in artikel la van de Wob.
Gelet op het voorgaande heb ik uw verzoek daarom niet hoeven doorzenden naar
een ander bestuursorgaan. Ook op dit punt slaagt uw bezwaar niet.
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Motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel
Tot slot stelt u dat mijn besluit in strijd is met het motiverings- en
zorgvuldigheidsbeginsel. Deze stelling heeft u niet onderbouwd. Mij is, mede gelet
op het voorgaande, ook zelf niet gebleken van strijd met deze beginselen. Op dit
punt slaagt uw bezwaar dan ook niet.
Conclusie
Gelet op het voorgaande kom ik tot de conclusie dat uw bezwaar ongegrond is.
Aangezien de door u gevraagde prognoses van sterftecijfers naar leeftijdscategorie
en scenario niet zijn gemaakt door het RIVM en deze gegevens dus niet aanwezig
zijn, heb ik deze ook niet openbaar kunnen maken op grond van de Wob. Het
bestreden besluit van 15 april 2020 blijft dan ook in stand.
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Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de secretaris-generaal,

U ontvangt deze beslissing op bezwaar per e-mail. De rechten die u ontleent aan
deze beschikking zijn gelijk, als ware het een per post bekendgemaakte
beschikking. Ook de verplichtingen die u heeft blijven gelijk. Als moment van
verzending van deze beschikking geldt de dag waarop zij de server van VWS heeft
verlaten.
U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan u uw woonplaats in Nederland heeft.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep
instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het
beroepschrift rust.
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
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