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Betreft: WOB-verzoek kosten en doelstellingen donorregistratie  

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag ontvangen wij documenten en/of overzichten met betrekking tot orgaandonatie en 

donorregistratie zoals hieronder nader gespecificeerd. Hierbij doen wij een beroep op de Wet 

Openbaarheid Bestuur. Ons verzoek heeft betrekking op het volgende: 

 

1) Documenten met een overzicht van: 

a) het goedgekeurde budget (per jaar), beschikbaar gesteld door zowel het Ministerie als de 

Nederlandse Transplantatiestichting. 

b) de gemaakte kosten, inzake  de promotie van en informatie over orgaandonatie sinds de 

inwerkingtreding van de Wet Orgaandonatie (1996), exclusief het Masterplan Orgaandonatie, 

waaronder tenminste begrepen het budget voor en kosten van promotie, voorlichting, het 

inschakelen van bekende Nederlanders, (media) events, kosten voor bouw en onderhoud IT-

social media-wervingssystemen, overige marketing- en mediakosten.  

c) een overzicht van onder A genoemde budget afgezet tegen onder B genoemde kosten. 

d) opsomming-documenten van de structurele inspanningen en specifieke campagnes gericht op 

voorlichting en het vastleggen van een donorregistratie sinds de inwerkingtreding van de Wet 

Orgaandonatie (1996). Uitgevoerd door het Ministerie en/of de Nederlandse 

Transplantatiestichting. 

2) Documenten waarin de (sub)doelstellingen van het Masterplan Orgaandonatie, inclusief de 

“Nederland zegt Ja campagne”, in aantal (of percentage) donorregistraties afgezet tegen de 

begrote kosten zijn vastgelegd. Zoals die gesteld is tijdens het opstellen van het plan, de selectie en 

gunning van het reclamebureau hetzij bij tussentijdse evaluaties.   

3) Documenten waaruit de kwantitatieve doelstelling in aantallen of percentages geregistreerde 

Nederlanders in het donorregister blijkt van de Wet Orgaandonatie (1996), van het Ministerie 

en/of het Masterplan, in het bijzonder documenten met de doelstelling minimaal de helft van de 

Nederlanders een keuze te laten vastleggen in het donorregister van 16 danwel18 jaar en ouder.   

 

Graag ontvangen wij uw reactie binnen de wettelijk termijn van vier weken. Gelet op milieu, de 

snelheid en deelbaarheid binnen ons burgerinitiatief-stichting hopen wij dat U zo veel mogelijk 

digitaal kan verstrekken. 

 

Bij voorbaat dank voor al uw inspanningen. Mocht u bij de uitvoering van dit WOB-verzoek nadere 

toelichting wensen op onze informatiebehoefte, dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Menno Loos      Rianne Miggels 

Voorzitter      Vice- Voorzitter  
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