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Betreft: beslissing op uw verzoek om, met een beroep op de Wet open overheid, 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot omroep Ongehoord Nederland 

Geachte, 

Bij brief van 24 november 2022, per e-mailbericht door ons ontvangen op  
24 november 2022 en per post op 25 november 2022, stuurde u de Raad voor 
Cultuur (hierna: raad) een verzoek om openbaarmaking van documenten met een 
beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo).  

U verzoekt om openbaarmaking van onder de raad berustende documenten en 
interne en externe communicatie met betrekking tot omroep Ongehoord Nederland, 
in de periode november 2019 tot en met 24 november 2022. 

Op 30 november 2022 en op 6 december 2022 hebt u met de juridisch adviseur van 
de raad telefonisch contact gehad over de omvang van uw verzoek en de te 
verwachten beslistermijn. 

Bij e-mailbericht van 6 december 2022 hebt u desgevraagd laten weten dat onder 
uw verzoek ook de communicatie van de woordvoerder van de raad over 
nieuwsberichten valt. 

Bij e-mailbericht van 21 december 2022 hebt u ingestemd met opschorting van de 
beslistermijn tot uiterlijk eind januari 2023. Tevens hebt u ermee ingestemd dat u 
geen WhatsApp-communicatie van de woordvoerder van de raad ontvangt dat 
uitsluitend het doorsturen van nieuwsberichten betreft en geen begeleidende tekst 
bevat. 

Besluit 
Ik besluit u de onder de raad berustende documenten en correspondentie vanaf 8 
juni 2021 tot en met 24 november 2022 met betrekking tot Ongehoord Nederland 
toe te sturen, onder verwijdering van de daarin vermelde persoonsgegevens, en voor 
zover daarin geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen. 

Voor de onderbouwing van dit besluit verwijs ik u naar onderstaande overwegingen. 

Prins Willem Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 

t 070 3106686 

info@cultuur.nl 
www.raadvoorcultuur.nl 



Overwegingen 

Onder de raad berustende documenten 
Ik heb bij de op het bureau van de raad werkzame personen navraag gedaan naar de 
door hen geproduceerde documenten en het volgende geïnventariseerd. 
A. Interne e-mailcommunicatie
Communicatie tussen directeur, voorzitter, woordvoerder, en behandelend
ambtenaren.
De persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen zijn onzichtbaar gemaakt.

B. Externe e-mailcommunicatie
Communicatie tussen directeur, voorzitter, woordvoerder, behandelend
ambtenaren en derden, waaronder het Commissariaat voor de Media en het
ministerie van OCW.
De persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen zijn onzichtbaar gemaakt.

C. Verslagen van raadsvergaderingen
Raadsvergaderingen waarin is gesproken over Ongehoord Nederland.
De passages die geen betrekking hebben op Ongehoord Nederland zijn uit de
verslagen verwijderd.

D. WhatsApp-communicatie
Communicatie tussen personen binnen het bureau van de raad en communicatie
met derden.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat hier om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon, zoals namen, e-
mailadressen, telefoonnummers en functienamen dan wel andere persoonlijke 
informatie die herleidbaarheid danig vergroot.  
Bij vrijwel alle documenten is hiervan sprake. Ik vind het belangrijk dat de identiteit 
van betrokkenen niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. 
Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze informatie niet openbaar. Het gaat 
daarbij om persoonsgegevens van ambtenaren en andere bij de raad betrokken 
personen. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.  

Persoonlijke beleidsopvattingen 
Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo wordt uit documenten, opgesteld 
ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. 
De onder de raad berustende documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern 
beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. De persoonlijke 
beleidsopvattingen heb ik uit de documenten verwijderd. 

Openbaarmaking van documenten vanaf 8 juni 2021 
Openbaarmaking van documenten op grond van de Woo betekent in beginsel 
openbaarmaking voor eenieder. 
Op 1 december 2022 is u per e-mail mijn besluit van 11 augustus 2021 toegestuurd 
op het verzoek van NRC om openbaarmaking van documenten inzake de 
omroeperkenningen van de omroepen Zwart en Ongehoord Nederland. 
Het verzoek van NRC was gedateerd op 8 juni 2021. 
Aangezien de documenten die betrekking hebben op Ongehoord Nederland in de 
periode tot en met 8 juni 2021 al openbaar zijn gemaakt en derhalve openbaar zijn 



voor eenieder, stuur ik u de documenten vanaf 8 juni 2021 tot en met de datum van 
uw verzoek, 24 november 2022. 

Na de publicatie van het advies over de omroeperkenningen van 29 april 2021 heeft 
nog WhatsApp-communicatie plaatsgevonden tussen personen binnen het bureau 
van de raad en tussen de woordvoerder van de raad met, met name, journalisten. 
Deze WhatsApp-communicatie had uitsluitend betrekking op de landing van het 
advies in de media en niet op de omroeperkenningen en is derhalve niet in mijn 
besluit van 11 augustus 2021 opgenomen. Ik verwijs hierbij naar de bijgesloten 
inventarislijst WhatsApp-berichten nrs. 9 t/m 18. Deze Whatsapp-communicatie 
valt niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Ik stuur ze u derhalve niet toe. 
Tevens valt de WhatsApp-communicatie, voor zover het slechts het doorsturen van 
mediaberichten zonder begeleidende tekst betreft, in overleg met u, niet onder de 
reikwijdte van uw verzoek. 

Verslagen van raadsvergaderingen 
Ik stuur u de passages uit de verslagen van raadsvergaderingen waarin is gesproken 
over Ongehoord Nederland. Andere onderwerpen die op de betreffende 
raadsvergaderingen aan de orde kwamen vallen niet binnen de reikwijdte van uw 
verzoek en heb ik daarom weggelakt. 

Niet meegestuurde bijlagen 
Diverse e-mailberichten zijn voorzien van bijlagen. Deze stuur ik u niet. In de 
inventarislijst vindt u een link naar de website waar de betreffende bijlage is in te 
zien. 

Ten slotte 
In enkele e-mailberichten zijn zinnen met een kleur geaccentueerd. Deze accenten 
zijn door verzenders aangebracht. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Raad voor Cultuur, 

Jakob van der Waarden, 
directeur 

Bijlagen: - inventarislijst 

- documenten

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar indienen bij de Raad voor Cultuur. Prins Willem 
Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag. 
De indieningstermijn voor het bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De termijn vangt aan met ingang van de 
dag na die waarop dit besluit aan verzoeker is toegestuurd. 


