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Besluit van 21 januari 2019 tot openbaarmaking van de onderzoeksbevindingen 
van hoverboards. 
 
Besluit 
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) met 
inachtneming van het Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van 
controlegegevens door de NVWA (hierna: beleidsregels), besluit ik tot openbaarmaking 
van de resultaten van onderzoek naar de veiligheid van hoverboards op de Nederlandse 
markt.  
De onderzoeksresultaten met naam, merk en/of typenummer van de onderzochte 
producten worden gepubliceerd op de website van de NVWA. 
 
Overwegingen 
Op grond van artikel 8, eerste lid van de Wob verschaft een bestuursorgaan uit eigen 
beweging informatie over o.a. de uitvoering van beleid, wanneer dat in het belang is van 
een goede en democratische bestuursvoering.  
 
Met de openbaarmaking van onderzoeks- en inspectiebevindingen wordt beoogd de 
transparantie van toezichtactiviteiten van de NVWA te bevorderen. Zo wordt voldaan aan 
de vraag van consumenten, politiek en belangenverenigingen om meer openheid over 
inspectie- en controlegegevens. Door openbaarmaking kan een beeld worden gegeven 
van de toezichthoudende activiteiten door de NVWA en het effect daarvan op de naleving 
van voorschriften door ondernemers. Bovendien wordt met de openbaarmaking beoogd 
het vertrouwen van de consument in het handelen van de NVWA te vergroten door het 
publiek inzicht te verschaffen in haar functioneren als toezichthouder.  
 
Een document dat op basis van de Wob openbaar wordt gemaakt, is openbaar voor 
iedereen. Bij het uit eigen beweging openbaar maken van een document waarbij in 
artikel 10 en 11 van de Wob vermelde belangen zijn betrokken, dient, met het oog op die 
belangen, een afgewogen besluitvorming plaats te vinden. 
 
Zienswijzen 
Uit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming zijn belanghebbenden tijdig in kennis 
gesteld van het voornemen tot openbaarmaking en de over hen openbaar te maken 
gegevens. Het voornemen is bekend gemaakt door toezending van de te publiceren 
informatie aan de belanghebbende ondernemers.  
 
Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn de 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op mijn 
voornemen tot openbaarmaking van de onderzoeksbevindingen. De termijn om 
zienswijzen in te dienen was gesteld op twee weken.  
 
Naar aanleiding van het opvragen van zienswijzen, hebben vijf belanghebbenden een 
relevante zienswijze ingediend. 
 
Vier belanghebbende geven aan dat verschillende gegevens die ten grondslag liggen aan 
de openbaar te maken informatie niet kloppen. Zij hebben een opsomming bijgevoegd 
van op welke punten zij meenden dat deze gegevens niet kloppen. Ook hebben ze 
documenten aangeleverd om dit aan te tonen.  
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De documenten en indicaties zijn door experts van de NVWA beoordeeld. De NVWA heeft 
geen reden om te twijfelen aan de inhoudelijke juistheid van de onderzoeksgegevens of 
aan de geconstateerde tekortkomingen van de bemonsterde hoverboards. Deze 
bedenkingen kunnen openbaarmaking dan ook niet in de weg staan. 
 
Onevenredige benadeling 
Twee belanghebbenden geven in hun zienswijze te kennen dat het belang van 
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van voorkomen van onevenredige 
benadeling.  

A) Eén belanghebbende heeft in zijn zienswijze aangegeven het niet eens te zijn met 
de publicatie, omdat deze te algemeen zou zijn. Het geconstateerde gebrek is 
namelijk beperkt tot een specifiek aantal batchnummers en geldt volgens hem 
niet op alle hoverboards van het betreffende merk. Consumenten zouden mogelijk 
ten onrechte kunnen denken dat alle hoverboards van de belanghebbende een 
gebrek hebben. Hierdoor zou belanghebbende direct in haar economische 
belangen en positie op de markt geschaad kunnen worden. 

B) Eén belanghebbende merkt op dat het belang van de vermelding van bedrijfs- en 
productnaam niet opweegt tegen het belang van voorkomen van onevenredige 
benadeling. 

 
Reactie NVWA 

A) Naar aanleiding van de zienswijze van belanghebbende is besloten om bij de 
publicatie de batchnummers van de door de NVWA onderzochte hoverboards te 
vermelden.  

B) De NVWA heeft onderzocht in welke mate de genoemde producten aan de 
wettelijke norm voldoen. Vooropgesteld wordt, dat openbaarmaking van 
overheidsinformatie in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering is. Openbaarmaking van de bedrijfs- en productnamen bij 
inspectiegegevens wordt door de NVWA wenselijk geacht, omdat het voor de 
consument inzichtelijk maakt welke productveiligheid risico’s het product met zich 
meebrengt. Het gegeven dat de publicatie het effect kan hebben dat ze door de 
betrokken ondernemer als onaangenaam wordt ervaren, weegt niet op tegen het 
belang van openbaarmaking. Voor zover er sprake is van enig nadeel, kan dat niet 
worden aangemerkt als onevenredig, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder g van de Wob. 

 
 
Bekendmaking 
Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de NVWA.  
 
Hoogachtend, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 
mr. J.F.L. Roording 
Divisiehoofd Juridische Zaken 
 
 
 
 
 
i.o. mr. A.A. ten Cate, Teamleider Openbaarmaking en privacy 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van 
deze beschikking een bezwaarschrift indienen. 
Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 
 
Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische 
Zaken,  team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 
 
Noem in het bezwaarschrift: 
•          uw naam en adres; 
•          de datum; 
•          geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een 
kopie van deze beschikking mee te sturen.  
 
Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het 
bezwaarschrift te zorgen. 
 
Ingevolge artikel 6, vijfde lid van de Wob en artikel 3, eerste lid van de beleidsregels 
geschiedt de feitelijke openbaarmaking van de controlegegevens niet eerder dan vier 
weken na bekendmaking. Op deze wijze wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid 
geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden. Dit kan door het indienen 
van een bezwaarschrift bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie  
Juridische Zaken,  team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht én 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening,  
het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen vier weken na 
dagtekening van dit besluit  
geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de informatie gepubliceerd op 
de website van de NVWA. Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 
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