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Middelburg, 21 juni 2013
Geachte heer …,
Op 17 mei ontving het Algemeen Bestuur van u een Wob-verzoek tot
inzage in alle stukken met betrekking tot het besluit van het Zeeuws
Archief om gebruik te maken van de firma De Ree Archiefsystemen te
Groningen en het door hen beheerde MAIS-Flexis en MAIS-Internet
programmatuur. Ook wilt u inzage in de stukken betreffende de
hieraan verbonden kosten voor aanschaf en onderhoud tot op heden.
Omdat het Zeeuws Archief reeds in 2007 heeft besloten gebruik te
gaan maken van deze software voor het beheer van de archieven en
collecties, heeft mevrouw Van Aalst op 24 mei contact met u
opgenomen over de door u gewenste reikwijdte van de te verstrekken
informatie. U hebt vervolgens uw vraag gespecificeerd tot het beheer
en de beschikbaarstelling van de genealogische databases.
Juridisch kader
Artikel 3, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (verder:
Wob) bepaalt dat eenieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Ingevolge het tweede lid vermeldt de verzoeker bij zijn verzoek de
bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend
document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
Het vijfde lid bepaalt dat een verzoek om informatie wordt
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in artikelen 10 en 11
Wob.

van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de
uitvoering ervan.
Het uitgangspunt van de Wob is dat documenten die vallen onder de
reikwijdte van de Wob openbaar worden gemaakt, tenzij een van de
uitzonderingsgronden of beperkingen zoals bedoeld in artikel 10 en
artikel 11 van de Wob van toepassing is.
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob luidt als
volgt: Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft
eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen
de volgende belangen :
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Artikel 10, tweede lid onder e, is niet van toepassing voor zover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
Artikel 11, eerste en tweede lid van de Wob luidt als volgt:
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.
Onder ‘intern beraad’ wordt blijkens artikel 1, aanhef en onder c
van de Wob verstaan: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid
binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van
bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid.
Onder ‘persoonlijke beleidsopvatting’ wordt blijkens artikel 1,
aanhef en onder f van de Wob verstaan: een opvatting, voorstel,
aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een
bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde
argumenten.
Reden voor het vertrouwelijk houden van persoonlijke
beleidsopvattingen is dat ambtenaren en bestuurders in hun
onderlinge contacten vrijelijk de mogelijkheid moeten hebben hun
opvattingen te uiten zonder dat zij daarmee naderhand worden
geconfronteerd.
Besluit
Uw verzoek om inzage in alle stukken met betrekking tot het besluit gebruik
te maken van de firma De Ree Archiefsystemen te Groningen ten aanzien van de
beschikbaarstelling van genealogische gegevens, is ontvankelijk aangezien
het betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid van het Zeeuws
Archief en er documenten zijn die onder de reikwijdte van uw verzoek vallen.
De inventarisatie van documenten leverde vijf (5) documenten op. Deze
documenten zijn hieronder beschreven, met aanduiding van de mate waarin ze
openbaar gemaakt konden worden. Waar in het vervolg van dit besluit wordt
verwezen naar documentnummers, betreft het de in de bijlage en op de
documenten vermelde nummers.
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1
MT notulen
17 december 2010
Niet openbaar
Dit document is opgesteld ten behoeve van intern beraad. De feiten zijn nauw
verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen, zodat zij daar niet los van
kunnen worden gezien. Op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob weiger
ik openbaarmaking. Het belang van het ongehinderd werken aan de
voorbereiding en uitvoering van beleid en daarover vrijelijk onderling
kunnen communiceren en overleggen weegt niet op tegen het belang bij
verstrekking van deze informatie.
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Notitie Beheer en publicatie
10 december 2010
Deels openbaar op grond
van de digitale
van artikel 10, tweede
persoonsgebonden bestanden
lid onder e.
(PGB’s) van het Zeeuws
Archief. Dit betreft een
voorbereidende notitie waarin
de aanleiding voor en de
verschillende mogelijke opties
van beheer en publicatie van
de persoonsgebonden bronnen
worden opgesomd. Het stuk
werpt licht op de gemaakte
keuze.
3
Werkopdracht De Ree ZAF-15
25 november 2010
Deels openbaar op grond
betreffende de conversie van
van artikel 10, tweede
persoonsbestanden naar MAISlid onder e.
Flexis, inclusief publicatie
via archieven.nl. Dit is de
offerte waarin De Ree
Archiefsystemen een aanbieding
doet voor conversie en het
beheer van de databases. Op
deze offerte is het document
onder nr 2 gebaseerd en het
staat aan de basis voor het
gesprek dat het Zeeuws Archief
gevoerd heeft met De Ree
Archiefsystemen op 7 januari
2011
4
Verslag van het gesprek van
7 januari 2011
Deels openbaar op grond
het Zeeuws Archief met De Ree
van artikel 10, eerste
Archiefsystemen waarin
lid onder c en van
afspraken zijn gemaakt over de
artikel 10, tweede lid
kosten die voor de
onder e.
verschillende diensten in
rekening gebracht zouden
worden.
Deze documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. Deze maak ik
openbaar met het oog op een goede en democratische bestuursvoering in een
niet tot personen herleidbare vorm. De namen van behandelend ambtenaren en
medewerkers van De Ree Archiefsystemen zijn geanonimiseerd op grond van
artikel 10, tweede lid onder e van de Wob. Openbaarmaking van deze gegevens
zou het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen
schaden en acht ik niet in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering. De namen van de directieleden van het Zeeuws Archief en van
de directeur van De Ree Archiefsystemen zijn niet geanonimiseerd omdat deze
gegevens al openbaar zijn via andere bronnen.
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Daarnaast zijn er op basis van artikel 10 eerste lid onder c van de Wob
gegevens weggelakt betreffende aan het Zeeuws Archief vertrouwelijk
meegedeelde informatie die met uw vraag niets te maken hebben.
5

Kosten MAIS-Flexis en MAISInternet. Dit is een overzicht
uit de boekhouding van alle
kosten die het Zeeuws Archief
in de periode januari 2011april 2013 heeft gemaakt voor
conversie, beheer en hosting
van de toegangen en nadere
toegangen van het Zeeuws
Archief bij De Ree
Archiefsystemen te Groningen.
Dit is iets meer dan u
gevraagd hebt, het is vanwege
de verwevenheid van de
toegangen en nadere toegangen
ondoenlijk om de kosten te
scheiden.

Januari 2011april 2013

Openbaar

Met het oog op een goede en democratische bestuursvoering is openbaarheid
van deze stukken gewenst.
Overwegingen
Uw verzoek heeft betrekking op de informatie in documenten die hebben geleid
tot het gebruik van MAIS-Flexis en MAIS-Internet voor beheer en publicatie
van persoonsgebonden bronnen. Met betrekking tot dit besluit zijn geen
andere stukken dan die u worden toegestuurd, aanwezig.
Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag
waarop het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De
belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij het Algemeen
Bestuur van het Zeeuws Archief, onder vermelding van "Bezwaar",
Postbus 70, 4330 AB Middelburg.
Met vriendelijke groet,
het algemeen bestuur van het Zeeuws Archief,
namens deze,

Dr. J.L. Kool-Blokland
Directeur
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