
Wet Open Overheid – 1e termijn indieners 

 

Donderdag 31 maart in de avond werd het debat over het initiatief wetsvoorstel Open Overheid 
(WOO) voortgezet. In december 2014 had de Kamer in eerste termijn het woord gevoerd. Nu was 
het de beurt aan de indieners om in eerste termijn te antwoorden.  In de tussentijd is er veel 
veranderd. Mede-indiener Schouw (D66) heeft de Kamer verlaten. Zijn plaats is ingenomen door 
Van Weyenberg, naast Voortman (GL). Bij het CDA is nu Amhaouch woordvoerder, i.p.v. Keijzer. 
Bij de VVD heeft Veldman het stokje overgenomen van Taverne.  

 
In hun antwoord gingen de indieners in op de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, de reikwijdte, het 
informatieregister, actieve openbaarmaking, misbruik, uitzonderingsgronden, hergebruik van 
overheidsinformatie, de informatiecommissaris en financiële aspecten. Het debat heeft voor de 
gemeenten en de VNG, en dat geldt ook voor provincies en waterschappen niet tot nieuwe 
inzichten geleid. Vlak voor het debat zonden de indieners een derde nota van wijziging naar de 

Kamer, vooral met de bedoeling de PvdA aan hun kant te krijgen. Woordvoerders Oosenbrug hield 
echter haar kruit droog. Het is lastig in deze fase van de wetsbehandeling een beeld te krijgen van 
de opstelling van de Kamer, ook al omdat maar vijf partijen aan het debat deelnamen.  
 
In zijn rol als adviseur van de Kamer kreeg minister Plasterk na de termijn van de indieners het 

woord. Hij riep de Kamer op nu de behandeling van de WOO wordt voortgezet, met spoed, binnen 
een paar weken, de wijziging van de WOB op te pakken. Met de wijziging wordt de WOB 

ontkoppeld van de Wet Dwangsom, waardoor misbruik geen zin meer heeft. Gemeenten dringen er 
op aan, aldus Plasterk. Verder toonde hij zich een warm voorstander van openbaarheid van 
overheidsinformatie. Niettemin ontraadde hij de WOO. Daarvoor liep hij een aantal onderdelen van 
het wetsvoorstel langs. Hij vond de financiële paragraaf slecht onderbouwd. De inkomsten, 
voortkomend uit een dalend aantal WOB/WOO-verzoeken, zijn niet meer dan een vage schatting, 
terwijl de kosten worden onderschat, zie het voorbeeld van de Belastingdienst. Hij kon zich vinden 
in een suggestie van Veldman om het Bureau ICT-Toetsing te vragen de consequenties van het 

wetsvoorstel te onderzoeken. Hij wees er fijntjes op dat het kabinet een wetsvoorstel nooit op deze 
manier bij de Kamer had kunnen indienen. Eerst zou er namelijk overleg met de decentrale 
overheden hebben moeten plaatshebben op grond van de bepalingen in de financiële 
verhoudingswet. Andere bezwaren hadden te maken met de reikwijdte, de informatiecommissaris, 
de weigeringsgronden en de termijn van openbaarmaking. 
 

Naar verwachting zal de tweede termijn op korte termijn, in week 15, plaatsvinden. 
 


