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Voorwoord
Conform de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen een
verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot
een bestuursorgaan. De Wob is weliswaar een korte en overzichtelijke
wet, maar dat is in de uitvoeringspraktijk niet te merken. Het proces van
de inhoudelijke beoordeling van een Wob-verzoek door een bestuursorgaan kan lastig zijn en veel tijd in beslag nemen.
Burgers hebben belangstelling voor de besluitvorming van bestuursorganen, met name als het gemeenten betreft. Als eerste overheid
staat een gemeente immers het dichtst bij de burgers en neemt daarom
besluiten die direct raken aan hun persoonlijke situatie. Als een
gemeente bepaalde informatie niet zelf actief openbaar maakt, bestaat
er de mogelijkheid om met een beroep op de Wob de gewenste gegevens alsnog te verkrijgen. Als VNG scharen wij ons achter de openbaarheid van besluiten, want een transparant werkende gemeente achten
wij van het grootste belang voor de burgers.
In de publicatie wordt het voor gemeenten mogelijk om aan de hand
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van een stappenplan een deugdelijke en tijdige beslissing op het verzoek om informatie te nemen. Er wordt gewerkt met heldere toelichtingen, uitspraken en voorbeelden om de stappen te doorlopen. Bovendien
wordt bijzondere aandacht besteed aan de actieve openbaarmakingsplicht en milieu-informatie. Tenslotte komen aan de Wob gerelateerde
onderwerpen, zoals geheimhouding, hergebruik en intellectuele eigendomsrechten aan de orde.
Deze publicatie is uitgevoerd in opdracht van de VNG en vormt de weerslag van een uitgebreid literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
De auteurs analyseren specifiek voor gemeenten de diverse aspecten
van de Wob. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met
een klankbordgroep van gemeentejuristen. Graag wil ik de betrokken
gemeenten bedanken voor hun actieve bijdragen, evenals de VNGjuristen die hebben meegedacht en meegeschreven.
Ik ga ervan uit dat deze publicatie bijdraagt aan het verhogen van de
juridische kwaliteit van gemeentelijke besluitvorming en beveel het
gebruik ervan daarom van harte aan!

Mr. R.J.J.M. Pans
Voorzitter directieraad VNG
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1

Inleiding

1.1 Wet openbaarheid van bestuur
Artikel 110 van de Grondwet bepaalt dat de overheid bij de uitvoering
van haar taak ‘openbaarheid volgens regels bij wet te stellen’ betracht.
Deze te stellen regels zijn onder meer te vinden in de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna te noemen: ‘Wob’).

1.2 Openbaarheid als uitgangspunt
Het uitgangspunt van de Wob is dat bij bestuursorganen berustende
informatie waar de Wob op van toepassing is, openbaar is. In de Wob
is daarom bepaald dat een ieder recht heeft op informatie van overheidsorganen. Daarnaast bepaalt de Wob dat overheidsorganen in het
belang van een goede en democratische bestuursvoering ook uit eigen
beweging informatie verschaffen.
In sommige gevallen zal het belang van openbaarmaking moeten wijken voor een ander belang. De Wob geeft daartoe een limitatief aantal
uitzonderingsgronden. Deze uitzonderingen worden in deze handreiking besproken.
7

1.3 Passieve en actieve openbaarheid
De Wob gaat uit van twee vormen van openbaarheid, namelijk passieve
openbaarheid en actieve openbaarheid.
Aan de ene kant geeft de Wob regels over openbaarmaking op verzoek
van burgers en bedrijven. Dit wordt passieve openbaarheid genoemd.
Aan de andere kant bevat de Wob een bepaling voor overheden om zelf
– zonder dat daarom wordt gevraagd – informatie openbaar te maken.
Dit wordt actieve openbaarheid genoemd.

1.4 Afbakening tot andere wetten
Naast de Wob bevatten ook andere wetten regels over openbaarheid.
Zo bevat de Gemeentewet enkele artikelen die het mogelijk maken dat
ten aanzien van bepaalde stukken geheimhouding wordt opgelegd.
Ook de Archiefwet 1995 kent een regeling voor de openbaarheid van
documenten die zijn gearchiveerd (‘archiefbescheiden’).
Een Wob-verzoek kan betrekking hebben op informatie waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten) rusten. In dat geval
kunnen de Auteurswet en de Databankenwet een rol spelen.
Omdat deze uitgave bedoeld is als een praktische handleiding voor de
gemeente waarin de vraag ‘Hoe om te gaan met de Wob?’ centraal
staat, wordt in deze handreiking relatief weinig aandacht besteed aan
andere wetten. In het hierna toe te lichten stappenplan wordt alleen
waar het voor de gemeentelijke praktijk van belang is aandacht besteed
aan de verhouding tussen de Wob en andere wetten.

1.5 Opzet van de handreiking
De kernhoofdstukken van deze handreiking zijn de hoofdstukken 2 tot
en met 4. In deze hoofdstukken is een stappenplan uitgewerkt (stappen
1 tot en met 18). Op basis van dit stappenplan, dat per hoofdstuk tevens
is uitgewerkt in een stroomschema, is het voor de gemeente mogelijk
een deugdelijke en tijdige beslissing op het verzoek om informatie te
nemen.
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Het besluitvormingsproces vat uiteen in drie delen:
1. De ontvangst en inbehandelingname van het Wob-verzoek (hoofdstuk 2, stappen 1 tot en met 5);
2. De inhoudelijke beoordeling van het Wob-verzoek (hoofdstuk 3, stappen 6 tot en met 11);
3. De afronding van de besluitvorming (hoofdstuk 4, stappen 12 tot en
met 18).
In de hoofdstukken 5 en 6 is meer specifieke informatie opgenomen
over hoe om te gaan met actieve openbaarmaking en milieu-informatie.
Hoofdstuk 7, tenslotte, bevat informatie over aan de Wob gerelateerde
onderwerpen, zoals geheimhouding (artikelen 25, 55 en 86 van de
Gemeentewet), hergebruik (hoofdstuk VA van de Wob), het Wetsvoorstel dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Auteurswet.
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2

Ontvangst en inbehandelingname Wob-verzoek

2.1 Inleiding
Het derde hoofdstuk van de Wob geeft regels over passieve openbaarmaking: het verstrekken door de overheid van informatie op verzoek.
Een van de kernartikelen van dit hoofdstuk is artikel 3. Op grond van dit
artikel heeft iedereen het recht een verzoek om informatie in te dienen
bij een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. De gevraagde informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid.
Wettekst: artikel 3 van de Wob
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij
11

informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het
bestuursorgaan de verzoek er zo spoedig mogelijk om zijn verzoek
te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Uit dit artikel vloeit een aantal stappen voort die een gemeente zal
moeten nemen na ontvangst van een Wob-verzoek:
• Heeft het Wob-verzoek betrekking op informatie die bij de gemeente
aanwezig is? (stap 1)
• Ziet het Wob-verzoek op een bestuurlijke aangelegenheid? (stap 2)
• Ziet het Wob-verzoek op informatie waarop een andere openbaarmakingsregeling dan de Wob van toepassing is? (stap 3)
• Ziet het Wob-verzoek op informatie die al openbaar is? (stap 4)
• Voldoet het Wob-verzoek aan de gestelde vormvereisten? (stap 5)
Deze stappen zijn ook opgenomen in het stroomschema ‘Hoofdstuk 2 Ontvangst en inbehandelingname Wob-verzoek’ (zie bijlage).
Bovenstaande stappen worden in paragraaf 2.2 uitgewerkt en toegelicht. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de meer processuele aspecten
(bijvoorbeeld: de beslistermijn) die een rol spelen bij de behandeling van
een Wob-verzoek.

2.2 Toelichting op stappen 1 tot en met 5
2.2.1 Stap 1: vaststellen of het informatieverzoek bij de gemeente op
de juiste plek is
Om onnodig werk te voorkomen, zal een gemeente moeten onderzoeken of het Wob-verzoek betrekking heeft op informatie die bij de
gemeente berust. Is dat niet het geval, dan hoeft de gemeente het
verzoek niet in behandeling te nemen. Op grond van artikel 4 van de
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Wob moet de gemeente het verzoek dan wel doorzenden naar het
relevante orgaan Als de gemeente uit het verzoek niet kan afleiden
welk bestuursorgaan het relevante is, dan zal de gemeente de verzoeker
daarvan op de hoogte moeten stellen.
De gemeente moet dus allereerst onderzoeken of het Wob-verzoek
betrekking heeft op informatie neergelegd in documenten die berusten
bij de gemeente.
De term ‘document’ moet zeer breed worden uitgelegd. Zo zijn foto’s,
filmmateriaal en elektromagnetische kaarten en banden ook documenten in de zin van de Wob. Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer op 1 juli 2004 zijn ook e-mails, sms-berichten
en zelfs berichten die op de website staan documenten in de zin van de
Wob.
Wettekst: artikel 1, aanhef en onder a, van de Wob
document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat;
De verplichting tot het verstrekken van documenten bestaat slechts voor
documenten die bij de gemeente feitelijk aanwezig zijn (‘berusten’).
De gemeente is niet verplicht documenten die er (nog) niet zijn, te
vergaren, te bewerken of op te stellen. De gemeente is bijvoorbeeld niet
verplicht documenten die feitelijk niet bestaan maar eventueel uit overige bij het bestuursorgaan aanwezige informatie samengesteld zouden
kunnen worden, te verstrekken.
Verdieping: verloren gegane documenten
Als documenten niet meer bestaan, bijvoorbeeld omdat ze zijn vernietigd in het kader van archiefbeheer, dan hoeft de gemeente die
stukken niet te verstrekken. De gemeente zal wel zijn best moeten
doen (‘hetgeen in redelijkheid van een bestuursorgaan kan worden
gevergd’) om een verloren gegaan document terug te vinden. De rechter onderzoekt of de gemeente dat heeft gedaan.
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Ook documenten van derden die bij de gemeente berusten, moet een
gemeente betrekken bij de beoordeling van een Wob-verzoek. Het moet
dan wel gaan om documenten die voor de gemeente bestemd zijn.
Voorbeeld (1)
DSM had aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
rapport toegezonden. Het rapport ging over een ongeval dat in 1975
had plaatsgevonden. De Stichting Nabestaanden DSM-ramp 1975 had
het rapport opgevraagd. De Minister had openbaarmaking geweigerd,
onder meer met het argument dat het rapport, gelet op het doel van
het opstellen van het rapport en de reden waarom het aan het overheidsorgaan is gezonden, geen document in de zin van de Wob zou
zijn. De Afdeling oordeelde echter dat het enkele feit dat het rapport
‘feitelijk het overheidsorgaan als zodanig tot bestemming had’ voldoende was om aan te nemen dat het rapport bij het bestuursorgaan
berustte en daarom een document in de zin van de Wob. Overigens
was het rapport ook ‘op enigerlei wijze’ in de beleidsvorming van de
overheid betrokken. (ABRvS 14 augustus 2002, www.rechtspraak.nl,
LJN: AE6469)
Voorbeeld (2)
Het argument dat bepaalde informatie slechts bij toeval onder een
bestuursorgaan berust is in de rechtspraak verworpen:
‘Op welke wijze en met welke bedoelingen de desbetreffende stukken op diens ministerie terecht zijn gekomen, acht de Afdeling in dit
verband niet van belang, evenmin als de vraag in hoeverre verweerder
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de (in)formatie strekt.’
(ARRvS 5 december 1986, AB 1987, 525, m.nt. HJdR)
Voorbeeld (3)
Stukken van de secretaris van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie werden niet geacht bij het college van burgemeester en
wethouders te berusten, omdat de secretaris – alhoewel ambtenaar –
in zijn functie onafhankelijk van college was. Dit nam niet weg dat op
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het college in dit geval de plicht rustte het verzoek aan de bezwaarschriftencommissie door te zenden nu die commissie zelf een bestuursorgaan is. (ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 301, m.nt. H. Peters en Gst.
2003, 108, m.nt. R. Kooper)

Het tijdstip van het informatieverzoek is bepalend voor de reikwijdte
van het verzoek. Alleen die stukken die aanwezig waren op het moment
dat het verzoek werd gedaan, moet de gemeente in de beoordeling
betrekken. De gemeente hoeft dus niet documenten die daarna zijn
opgesteld te beoordelen.
Verdieping: reikwijdte bezwaarfase
De gemeente hoeft documenten die na het Wob-verzoek maar voor of
tijdens een eventuele bezwaarfase zijn opgesteld, niet bij de behandeling van het verzoek te betrekken. De heroverweging in bezwaar
beperkt zich dus tot de documenten die tot de datum van het verzoek
beschikbaar waren. (ARRvS 9 februari 1982, AB 1982, 386;Vz. ARRvS
20 januari 1983, AB 1983, 347; ABRvS 31 augustus 2005, AB 2005, 411
m.nt. P.J. Stolk)
Verdieping: actuele(re) computergegevens
Bestuursorganen moeten voorzichtig omgaan met gegevens ten aanzien waarvan een verzoek om openbaarmaking op grond van artikel 3,
eerste lid van de Wob is gedaan. Zodra er een Wob-verzoek is gedaan,
moeten de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft tenminste
reproduceerbaar zijn. Een bestuursorgaan mag na de indiening van
een verzoek ingevolge de Wob om openbaarmaking de betrokken
gegevens die ten tijde van het verzoek zijn opgenomen in een computerbestand niet vervangen door andere, mogelijk actuelere gegevens,
zonder dat de gegevens zoals ze ten tijde van dit verzoek in het desbetreffende computerbestand waren opgenomen worden behouden,
bijvoorbeeld door het maken van een uitdraai.
(ABRvS 12 oktober 2005, JB 2005,326 en ABRvS 15 maart 2006, AB
2006, 160 m.nt. P.J. Stolk)
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De uitspraak van 12 oktober 2005 betreft een verzoek, gericht tot
een (gemeentelijk) bedrijf, om openbaarmaking van gegevens uit de
exploitatieberekening voor een gebied waarop een voorkeursrecht
in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten was gevestigd. Het
college geeft in algemene zin aan wat de ontwikkelingskosten voor
het gehele plangebied zijn, maar weigert nadere openbaarmaking van
de gegevens. Het college stelt dat het gaat om vertrouwelijke interne
financiële gegevens, die bij openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente zou schaden (artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder b van de Wob). De op het te ontwikkelen gebied betrekking
hebbende exploitatieberekening werd in de vorm van een computerbestand bijgehouden. Dit bestand werd echter steeds geactualiseerd.
Het bestand, dat ten tijde van de indiening van het verzoek aanwezig
was, is niet behouden door het maken van een uitdraai of anderszins.
De destijds in het computerbestand opgenomen gegevens kunnen niet
meer worden gereproduceerd.
De Afdeling stelt vast dat in dit geval sprake is van een situatie
waarin de aanspraak op grond van de Wob illusoir zou kunnen worden indien na de indiening van een verzoek ingevolge de Wob om
openbaarmaking van de betrokken gegevens. Deze gegevens in het
computerbestand worden vervangen door andere, mogelijk actuelere
gegevens, zonder dat die gegevens zoals die ten tijde van het verzoek
in het computerbestand waren opgenomen worden behouden. Nu
de gemeenteheeft nagelaten het behoud van de gegevens waarop
het verzoek van appellant betrekking heeft te waarborgen, kan de
Afdeling niet meer nagaan of de gemeente zich in het kader van een
Wob-procedure terecht heeft beroepen op de uitzonderingsgrond van
artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wob. De conclusie die
de Afdeling hieraan verbindt is dat de Afdeling het ervoor zal houden
dat deze uitzonderingsgrond zich hier niet voordeed.

Ziet het Wob-verzoek op informatie de bij de gemeente berust, dan
moet de gemeente het Wob-verzoek in behandeling nemen. Degene bij
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wie het verzoek is binnengekomen zal vervolgens moeten vaststellen
welk bestuursorgaan bevoegd is voor de gemeentelijke aangelegenheid
waarover het Wob-verzoek gaat.
Verdieping: bestuursorganen binnen een gemeente
Alle bestuursorganen vallen sinds 1 juli 1998 onder de werking van de
Wob, tenzij zij bij algemene maatregel van bestuur zijn uitgezonderd.
Zo zijn De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten voor
een deel van hun taken van de toepassing van de Wob uitgesloten.
Op grond van artikel 6 van de Gemeentewet kent elke gemeente in
ieder geval de volgende bestuursorganen:
• de gemeenteraad,
• het college van burgemeester en wethouders,
• de burgemeester.
Op grond van de Gemeentewet kunnen ook nog andere bestuursorganen worden ingesteld:
• bestuurscommissies (artikel 83 van de Gemeentewet),
• deelgemeenten en bijbehorende deelgemeentebesturen (artikel 87
e.v. van de Gemeentewet),
• gemeentelijke belastingambtenaar (artikel 231 e.v. van de Gemeentewet).
Daarnaast kunnen er nog meer bestuursorganen zijn. Volgens artikel
1:1 van de Awb zijn bestuurorganen ofwel:
a) een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld, of
b) een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Een voorbeeld van een orgaan van een rechtspersoon die krachtens
publiekrecht is ingesteld is het bestuur van een gemeenschappelijke
regeling.
Het begrip ‘enig openbaar gezag’ houdt in dat de desbetreffende
17

persoon of college krachtens wettelijk voorschrift eenzijdig in kan
grijpen in de rechtspositie van natuurlijke personen of rechtspersonen.
Het gaat daarbij om particuliere instellingen zoals bv’s, nv’s, stichtingen
of zelfs natuurlijke personen. Het kenmerk is dat zij bij wet bepaalde
bevoegdheden hebben gekregen, zoals het verrichten van keuringen,
het verstrekken van vergunningen of uitkeringen.
Verdieping
De Wob is ook van toepassing op onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instellingen, diensten of bedrijven. Het
gaat dan bijvoorbeeld om overheidsstichtingen en andere overheidsbedrijven. Het betreft instellingen waarbij sprake is van overwegende
overheidsinvloed. Dat is bijvoorbeeld het geval als de gemeente (alleen
of met andere overheden) meer dan 50% van de aandelen bezit of
meer dan 50% van de zeggenschap in handen heeft.

2.2.2 Stap 2: bestuurlijke aangelegenheid
De Wob is alleen van toepassing als het verzoek betrekking heeft op een
bestuurlijke aangelegenheid. Dat is het geval als het verzoek betrekking
heeft op een van de beleidsterreinen van een gemeente, met inbegrip
van de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
Wettekst: artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob
bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking
heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de
voorbereiding en de uitvoering ervan;
Verdieping: ratio achter ‘bestuurlijke aangelegenheid’
Door introductie van het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de
Wob moeten verzoekers omschrijven om welke informatie het gaat.
Daardoor wordt voorkomen dat een bestuursorgaan moet beslissen op
een verzoek om informatie over een onbegrensde verscheidenheid aan
onderwerpen. Ongespecificeerde verzoeken worden op deze wijze van
de werking van de Wob uitgesloten.
18

Aandachtspunt
Het criterium dat een Wob-verzoek moet gaan over een ‘bestuurlijke
aangelegenheid’ geldt niet voor verzoeken om hergebruik (zie paragraaf 7.3).

Deze definitie brengt tot uitdrukking dat de informatie die wordt
gevraagd van ‘bestuurlijke aard’ moet zijn. Hiermee wordt bedoeld ‘het
openbaar bestuur in al zijn facetten’. De gemeente mag het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ dus niet te nauw interpreteren.
Voorbeelden van aangelegenheden van ‘bestuurlijke aard’ zijn:
• Declaraties ingediend bij het openbaar bestuur die zijn gehonoreerd;
• Overeenkomsten met derden, mits relevant voor het beleid van het
bestuursorgaan;
• Verleende vergunningen.
Voorbeelden van aangelegenheden van ‘niet-bestuurlijke aard’ zijn:
• Doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau van verkiezingsprogramma’s;
• Handelen van de Minister van Financiën in zijn hoedanigheid als aandeelhouder van KPN, voor zover het gaat om beslissingen waarover
geen politieke of bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk is;
• Onderzoeksresultaten van TNO uitgevoerd in opdracht van een
(private) onderneming.
In de praktijk is met enige regelmaat verzocht om informatie die betrekking had op rechtspositionele aspecten van ambtenaren. Tegenwoordig
valt die informatie ook onder het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’.
Voorbeelden
Een rapport opgesteld over het beweerdelijk ten onrechte verstrekken
van een bouwvergunning aan een ambtenaar had betrekking op een
bestuurlijke aangelegenheid. Volgens de Afdeling had het rapport niet
uitsluitend betrekking op een arbeidsrechtelijke aangelegenheid tus19

sen de gemeente en enkele ambtenaren, maar betrof het rapport ook
het algemene handelen van de gemeente. De Afdeling kwam tot deze
conclusie omdat het rapport ook zag op de vraag i) of de integriteit
van de openbare dienst was geschaad en hoe de handelwijze in de
toekomst kan worden voorkomen, en ii) of sprake was van plichtsverzuim en welke mogelijke rechtspositionele maatregelen dienden te
worden getroffen. Ook werden in het rapport aanbevelingen gedaan
om de schijn van belangenverstrengeling en negatieve beeldvorming
bij de gemeente te voorkomen. (ABRvS 28 juli 2004, AB 2004, 358 m.nt.
P.J. Stolk en JB 2004,317 m.nt. G. Overkleeft-Verburg)
Informatie over aan individuele ambtenaren extra toegekende beloningen had betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid, omdat
het toekennen moest worden gekwalificeerd als het uitvoeren van het
beloningsbeleid (namelijk het invullen van beleidsruimte die de toepasselijke rechtspositieregelingen boden). De extra beloningen waren
verstrekt vanwege werkzaamheden waarmee bijzondere gemeentelijke belangen waren gemoeid. (ABRvS 26 september 2001, JB 2001, 291)
Informatie over de opleidingsachtergrond van bepaalde ambtenaren
die deel hebben uitgemaakt van een administratief vooronderzoek
had betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid. De Afdeling was
van oordeel dat niet alleen de opleidingsgegevens die in het algemeen
voor een bepaalde overheidsfunctie gelden, maar ook de opleidingsgegevens op basis waarvan wordt gesteld dat de in die functie aangestelde persoon aan die eisen voldoet, de wijze betreffen waarop de
overheid invulling en uitvoering geeft aan haar beleid inzake personele zaken en daarmee bestuurlijke aangelegenheden zijn in de zin van
de Wob. (ABRvS 26 mei 2004, www.rechtspraak.nl, LJN: AO 9992).
Verzocht was om openbaarmaking van informatie waarin ook namen
en contactgegevens van ambtenaren van het ministerie waren opgenomen. De Minister van Financiën heeft de gevraagde informatie geweigerd omdat de afgelopen jaren dergelijke gegevens zijn misbruikt
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in financiële fraudezaken en omdat het hier gaat om de gegevens van
ambtenaren die niet zelfstandig namens de minister besluiten hebben
genomen ten aanzien van de bestuurlijke aangelegenheid. De minister
stelt dat in zoverre het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer zwaarder weegt dan het publieke belang bij informatieverstrekking. De Afdeling is het hiermee eens. (ABRvS 4 juni 2008,
www.rechtspraak.nl, LJN: BD 3114)
Aandachtspunt
Informatie die betrekking had op rechtspositionele aspecten van
ambtenaren wordt aangemerkt als een bestuurlijke aangelegenheid.
Dat betekent niet dat de gemeente in alle gevallen die informatie
openbaar zou moeten maken. Het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar of bestuurder kan zich in dit geval tegen openbaarmaking van die persoonsgegevens verzetten. Zoals in stap 10 nog nader zal worden toegelicht, kan
de gemeente weigeren bepaalde persoonlijke gegevens openbaar te
maken. De gemeente moet in dat geval motiveren dat het verstrekken
van die persoonlijke gegevens niet opweegt tegen het belang van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar of bestuurder.
De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen overgaan tot het verstrekken
van de gevraagde informatie, maar dan in geanonimiseerde vorm. In
stap 13 wordt op de wijze van verstrekking nader ingegaan.

2.2.3 Stap 3: bijzondere openbaarmakingsregeling
De Wob is een algemene regeling voor de openbaarmaking van overheidsinformatie. In andere wetten kunnen bijzondere openbaarmakingsregelingen zijn opgenomen. In dat geval wijkt de regeling van de
Wob voor zo’n bijzondere openbaarmakingsregeling.
De gemeente moet bij elk Wob-verzoek onderzoeken of een bijzondere openbaarmakingsregeling van toepassing is op de opgevraagde
informatie. Als dat het geval is, dan moet de gemeente het informatieverzoek behandelen conform die bijzondere openbaarmakingsregeling.
De Wob is in dat geval niet van toepassing.
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Het kan voorkomen dat de bijzondere openbaarmakingsregeling alleen
op een deel van de opgevraagde informatie van toepassing is. In dat geval moet de gemeente voor het andere deel van de informatie de Wob
gebruiken om te beoordelen of de informatie moet worden verstrekt.
Verdieping: Is sprake van een bijzondere openbaarmakingsregeling?
Aan de hand van de volgende stappen kan een gemeente beoordelen
of sprake is van een bijzondere openbaarmakingsregeling:
• Is de bijzondere regeling neergelegd in een wet in formele zin?
• Heeft de bijzondere regeling een uitputtend karaker? Een regeling
is uitputtend als zij er toe strekt te voorkomen dat door toepassing
van de Wob afbreuk aan de goede werking van de bijzondere regeling zou worden gedaan.

Onder meer de volgende regelingen zijn in de rechtspraak als een bijzondere openbaarmakingsregeling aangemerkt1:
• Artikelen 25/55/86 Gemeentewet, die bepalen dat aan resp. leden
van de gemeenteraad, het college en commissies geheimhouding kan
worden opgelegd (in hoofdstuk 7 wordt hierop nader ingegaan);
• Artikel 15 Archiefwet (in hoofdstuk 7 wordt hierop nader ingegaan);
• Artikelen 97 tot en met 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie;
• Artikel 40 Wet waardering onroerende zaken, dat bepaalt dat de
taxatie van een onroerende zaak kan worden verstrekt aan een ieder
die een fiscaal belang bij kennisneming kan aanvoeren;
• Artikel 28 Wetboek van rechtsvordering, dat een regeling voor de
openbaarmaking van processtukken bevat;
• Artikel 67 Invorderingswet 1990;
• Artikelen 16 en 17 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die regels geven over de geheimhouding van onder de AIVD en
MIVD berustende informatie;
• Het verstrekkingregime van de Wet op de Politieregisters;
1 Ontleend aan Daalder 2005, p. 144.
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• Artikel 22 van de Bestrijdingsmiddelenwet, dat regels geeft over
het verstrekken van informatie over aanvragen voor bestrijdingsmiddelen.
2.2.4 Stap 4: openbare informatie
Een Wob-verzoek kan betrekking hebben op informatie die al openbaar
is. Het kan dan gaan om informatie die al eerder op grond van de Wob
openbaar is gemaakt. Ook kan het gaan om informatie die al eerder
voor iedereen toegankelijk is (geweest), zoals kamerstukken of documenten die tijdens een voorprocedure ter inzage hebben gelegen.
De hoofdregel is dat eenmaal openbaar gemaakte documenten voor
een ieder opvraagbaar zijn (‘eenmaal openbaar, altijd openbaar’).
De gemeente zal toch een verzoek om openbare informatie in behandeling moeten nemen en inhoudelijk moeten beoordelen. In stap 6 van
deze Handreiking wordt daarop nog nader ingegaan. Uitgangspunt is
dat verzoeken om openbare informatie worden toegekend.
Verdieping: uitzondering op hoofdregel ‘eenmaal openbaar, altijd
openbaar’
De enkele (ongevraagde) toezending van de documenten aan personen of instanties buiten het bestuursorgaan betekent niet dat de
desbetreffende documenten openbaar zijn.
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) had de naam van
een handelsinformatiebureau bekend gemaakt in een brief aan veertien zakelijke relaties van dat bureau. Een informatieverzoek ten aanzien van die naam werd geweigerd om onevenredige benadeling van
het handelsinformatiebureau te voorkomen (en bevoordeling van de
concurrenten). Het CBP had de brief verzonden binnen een beperkte
kring en in het kader van de uitvoering van de aan het CBP wettelijk
opgedragen taak ten aanzien van de Wet bescherming persoonsgegevens. De rechter oordeelde dat de omstandigheid dat de naam van het
handelsinformatiebureau anders dan op grond van de Wob bekend is
gemaakt aan een beperkte kring van betrokkenen niet mee bracht dat
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die informatie desgewenst voor een ieder beschikbaar dient te zijn.
(ABRvS 7 april 2004, www.rechtspraak.nl, LJN: AO7115).

Besluiten van de gemeente zijn in beginsel openbaar.
Voorbeeld
Het college had geweigerd inzage te verstrekken in het bestand van
ligplaatsvergunningen. Volgens het college woog het belang van de
persoonlijke levenssfeer van de vergunninghouders zwaarder dan het
belang van openbaarheid.
De Afdeling was het met die beslissing niet eens en oordeelde als
volgt:
‘(…) Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen moeten vergunningen,
tegen de verlening waarvan door derden rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, gelet op hun aard, in beginsel openbaar worden geacht. Gelet hierop hebben burgemeester en wethouders de afwijzing
van het verzoek, voor zover dat betrekking heeft op het bestand van
de verleende ligplaatsvergunningen, bij de beslissing op bezwaar niet
mogen handhaven met een beroep op voormeld artikel van de WOB.’
(ABRvS 1 mei 2002, AB 2003, 37, m.nt. P. J. Stolk)
Aandachtspunt
De gemeente zal wel moeten onderzoeken of bepaalde belangen zich
mogelijk tegen openbaarmaking van bepaalde informatie verzetten. Als de gemeente concludeert dat dat zo is, dan zal de gemeente
moeten beslissen om het besluit niet volledig openbaar te maken.
Goed denkbaar is dat bepaalde passages, waarin bijvoorbeeld privacygevoelige of bedrijfsvertrouwelijk informatie is opgenomen, worden
weggelaten.
Als de gemeente artikel 10 van de Wob (zie stappen 9 en 10) toepast
bij de openbaarmaking van besluiten dan zal dat leiden tot verschillende versies van een besluit: het oorspronkelijke besluit met vertrouwelijke gegevens en een openbare versie van het besluit waarin de
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vertrouwelijke gegevens zijn weggelaten. De gemeente zal daarmee
bij het eventueel ter inzage leggen of het indienen bij de rechter van
de op de zaak betrekking hebbende stukken rekening moeten houden. Artikel 8:29 van de Awb biedt de gemeente de mogelijkheid om
bepaalde documenten vertrouwelijk bij de rechter in te dienen.

2.2.5 Stap 5: vaststellen of verzoek voldoet aan vormvereisten
Een informatieverzoek is een aanvraag in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Daarom zijn ook de vormvereisten van de Awb van
toepassing.
De Wob en de Awb kennen de volgende vormvereisten voor een
Wob-verzoek:
• Het verzoek moet zijn voorzien van de naam van de verzoeker en een
postadres (artikel 4:2 van de Awb);
• Het verzoek moet worden gericht aan een bestuursorgaan. Als een
verzoek aan ‘de gemeente’ is gericht zal de ontvanger moeten beoordelen welk bestuursorgaan bevoegd is. Als een verzoek aan een
verkeerd bestuursorgaan is gericht, bijvoorbeeld aan de raad voor
een aangelegenheid waarvoor het college, de belastingdienst of een
ander bestuursorgaan bevoegd is, geldt de doorzendplicht (zie stap 1;
artikel 4 van de Wob);
• De verzoeker moet de bestuurlijke aangelegenheid of het (concrete)
daarop betrekking hebbende document vermelden (zie artikel 3,
tweede lid, van de Wob);
• Als de bestuurlijke aangelegenheid niet voldoende duidelijk is dan
moet het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk verzoeken om zijn verzoek te preciseren en het bestuursorgaan moet hem
daarbij behulpzaam zijn (artikel 3, vierde lid, van de Wob);
• Als een ingediend verzoek onvolledig is in die zin dat niet wordt
voldaan aan de vormvereisten, dan moet de gemeente de verzoeker
schriftelijk gedurende en bepaalde termijn, bijvoorbeeld 14 dagen,
in de gelegenheid stellen zijn verzoek aan te vullen. Als dat niet
gebeurt kan de verzoeker niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat is
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een besluit waartegen bezwaar krachtens de Awb open staat.
In zijn informatieverzoek hoeft de verzoeker dus niet aan te geven
waarom hij om openbaarmaking van informatie over een bepaalde
bestuurlijke aangelegenheid verzoekt. Het belang van de verzoeker
speelt geen rol (zie artikel 3, derde lid, van de Wob). Dat betekent dat
de gemeente bij de besluitvorming geen rekening mag houden met de
reden waarom openbaarmaking van de informatie wordt verzocht.
Aandachtspunt
Zoals in paragraaf 7.2 nader zal worden toegelicht, kan het belang van
de verzoeker wel een rol spelen bij verzoeken om hergebruik.

2.3 Processuele aspecten
2.3.1 Beslistermijn: artikel 6 van de Wob
Beslistermijn
Het eerste lid van artikel 6 van de Wob bepaalt dat de gemeente zo
spoedig mogelijk moet beslissen op het informatieverzoek. De gemeente moet in ieder geval uiterlijk twee weken na ontvangst van het
verzoek daarop hebben besloten.
De gemeente kan de beslissing op het Wob-verzoek met twee weken
uitstellen (‘verdagen’). Dit moet de gemeente de verzoeker wel schriftelijk en gemotiveerd binnen de oorspronkelijke beslistermijn laten weten.
Concreet betekent dit dat de gemeente binnen twee weken na ontvangst van het Wob-verzoek het uitstel moet aankondigen.
Toekomstige wetgeving
Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel dwangsom bij niet
tijdig beslissen zal waarschijnlijk de beslistermijn in de Wob van twee
naar vier weken worden verlengd. Zie ook paragraaf 7.4.
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Verdieping: beslistermijn is ‘termijn van orde’
De beslistermijn is een zogenaamde ‘termijn van orde’. Dat betekent
dat het overtreden van de beslistermijn niet tot gevolg heeft dat het
Wob-verzoek automatisch moet worden ingewilligd. Na inwerkingtreding van het hierboven al genoemde wetsvoorstel dwangsom bij niet
tijdig beslissen zal die overtreding wel financiële consequenties voor
de gemeente kunnen hebben.
Verdieping: Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
Per 1 juli 2004 is de Awb uitgebreid met regels voor het verkeer langs
elektronische weg tussen burgers/bedrijven en bestuursorganen en
tussen bestuursorganen onderling (de zogenaamde Wet Elektronisch
Bestuurlijk Verkeer, hierna te noemen: WEBV). De Awb biedt nu
een algemeen kader waarin wordt geregeld wanneer verkeer langs
elektronische weg is toegestaan tussen beide partijen en aan welke
voorwaarden dat verkeer moet voldoen, wil het even betrouwbaar
zijn als conventioneel (schriftelijk) verkeer en in welke andere gevallen
verkeer langs elektronische weg gelijkgesteld kan worden aan andere
vormen van berichtenverkeer.
De WEBV biedt tal van nieuwe mogelijkheden om de communicatie
tussen overheid en burgers op elektronische wijze te laten verlopen.
Tevens geeft zij aan wanneer van deze mogelijkheden gebruik kan
worden gemaakt en wat daar de gevolgen van zijn. Voorwaarden
daarvoor zijn dat een bestuursorgaan elektronisch verkeer expliciet
moet openstellen, de burger kenbaar moet maken dat hij elektronisch
met de overheid kan en wil communiceren en het elektronisch verkeer
moet bovendien voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk zijn. Ook
is het belangrijk dat elektronisch verkeer niet het schriftelijke verkeer
mag verdringen, de schriftelijke weg dient altijd open te staan. Dit
noemt men het beginsel van nevenschikking. Mogelijkheden die de
WEBV biedt zijn bijvoorbeeld het ontvangen van verzoeken in het
kader van de Wob, maar ook het elektronisch ontvangen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van de Wob, bijvoorbeeld door
webformulieren.
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Andere mogelijkheden zijn het elektronisch ontvangen van aanvragen
voor subsidies, vergunningen en ontheffingen en het elektronisch
ontvangen van klachten en zienswijzen van burgers. In de toekomst
zal deze wet waarschijnlijk een nog grotere rol gaan spelen dan in de
huidige situatie, daar steeds meer communicatie tussen de overheid en
de burgers elektronisch/digitaal zal gaan verlopen.

Termijn voor verstrekken
Op grond van het tweede lid van artikel 6 van de Wob moet de gemeente de informatie uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek verstrekken. Die termijn sluit aan op een eventueel verdaagde
beschikkingstermijn. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de
informatie een verlenging rechtvaardigt, kan ook de termijn voor het
verstrekken van de informatie eenmaal voor ten hoogste vier weken
worden verlengd. In stappen 13 en 18 wordt op de wijze van verstrekken nader ingegaan.
Wettekst: artikel 6 van de Wob
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop
het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing
voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt
voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd
mededeling gedaan aan de verzoeker.
2. Onverminderd het derde lid geschiedt de verstrekking van informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt,
kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier weken.
Van de verlenging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de
verzoeker.
3. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, terwijl naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar
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tegen heeft, wordt de informatie niet eerder verstrekt dan twee
weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
2.3.2 Toepasselijkheid Awb; voorbereiding besluitvorming en
procedures
Een besluit op een informatieverzoek – zowel een besluit tot afwijzing
als een besluit tot verstrekking – is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit brengt mee dat de gemeente in zijn besluitvorming gebonden is aan de besluitvormingsbepalingen uit de Awb.
Daarbij valt onder meer te denken aan:
• Hoofdstuk 2 - ‘verkeer tussen burgers en bestuursorganen’
• Afdeling 3:2 - ‘zorgvuldigheid en belangenafweging’
• Afdeling 3:6 - ‘bekendmaking en mededeling’
• Afdeling 3:7 - ‘motivering’
In hoofdstuk 4 wordt de afronding van de besluitvorming aan de hand
van stappen 12 tot en met 18 nader uitgewerkt.

29

30

3

Inhoudelijke behandeling
Wob-verzoek

3.1 Inleiding
De volgende fase in het besluitvormingsproces, is de fase van het
inhoudelijk beoordelen van een Wob-verzoek. De kernartikelen hiervoor zijn de artikelen 10, eerste en tweede lid, en 11, eerste en tweede
lid, van de Wob.
Wettekst: artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wob
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b) de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld;
d) persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de
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verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
volgende belangen:
a) de betrekkingen van Nederland met andere staten en met
internationale organisaties;
b) de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d,
bedoelde bestuursorganen;
c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d) inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f) het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie
g) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
Wettekst: artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wob
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.
De gemeente moet de volgende stappen nemen om een Wob-verzoek
inhoudelijk te behandelen:
• Heeft het Wob-verzoek betrekking op informatie die al openbaar is?
(stap 6)
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• Heeft het Wob-verzoek betrekking op informatie die de belangen
van derden raakt? (stap 7)
• Heeft het Wob-verzoek betrekking op milieu-informatie? (stap 8)
• Zijn er gronden om bepaalde informatie waarop het Wob-verzoek
betrekking heeft, niet of slechts gedeeltelijk openbaar te maken?
(stappen 9 tot en met 11)
Deze stappen zijn ook opgenomen in de stroomschema’s ‘Hoofdstuk 3 Inhoudelijke beoordeling Wob-verzoek (1)’ en ‘Hoofdstuk 3 - Inhoudelijke beoordeling Wob-verzoek (2)’ (zie bijlage).
Bovenstaande stappen worden in paragraaf 3.2 behandeld. In paragraaf
3.3 wordt ingegaan op de meer processuele aspecten (bijvoorbeeld: hoe
om te gaan met belangen van derden) die een rol spelen bij de beoordeling van een Wob-verzoek.

3.2 Toelichting op stappen 6 tot en met 11
3.2.1 Stap 6: is het document al openbaar?
De hoofdregel is dat openbare informatie altijd openbaar is (zie stap 4).
In de praktijk betekent dit dat de gemeente een verzoek om openbare
informatie zal honoreren en de gevraagde informatie zal verstrekken.
Die verstrekking kan onder meer plaatsvinden door middel van de enkele verwijzing naar de vindplaats (bijvoorbeeld een website), maar ook
door het toezenden van de gevraagde informatie.
Het kan gebeuren dat bepaalde informatie alleen tijdelijk voor een ieder openbaar is geweest. Ook in dat geval geldt de hoofdregel ‘eenmaal
openbaar, altijd openbaar’. Een belangrijke nuancering is de volgende.
Als de betreffende documenten informatie bevat die:
• de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
• de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
• vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens betreft; of
• bijzondere persoonsgegevens betreft,
dan zal de gemeente het Wob-verzoek moeten weigeren. Het gaat hier
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namelijk om absoluut geformuleerde uitzonderingsgronden. Als deze
van toepassing zijn op informatie dan mag die informatie niet worden
verstrekt. In stap 9 zal op de beoordeling of van dergelijke informatie
sprake is nader worden ingegaan.
Voorbeeld
Verzocht was onder meer om openbaarmaking van informatie over
correspondentie tussen het Ministerie van Economische Zaken en de
Nederlandse tabaksindustrie. De Minister van Economische Zaken
had het verzoek deels geweigerd, onder meer met een beroep op de
omstandigheid dat de informatie vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten. Een deel van informatie was al (tijdelijk) openbaar
geweest, bijvoorbeeld in het kader van een ter inzagelegging. De
rechtbank oordeelde dat eenmaal openbaar gemaakte informatie – of
het nu gaat om tijdelijke of voortdurende openbaarheid daarvan – in
principe altijd als openbaar gemaakte informatie moet worden beschouwd. Deze feitelijke openbaarheid kan echter een bestuursorgaan
niet dwingen absoluut geformuleerde uitzonderingsgronden opzij te
zetten. (Rb. Dordrecht, 11 januari 2002, JB 2002,41)

3.2.2 Stap 7: belangen van derden
De gemeente moet onderzoeken of onder het Wob-verzoek ook informatie valt die de belangen van derden raakt. Als dat zo is – bijvoorbeeld
omdat informatie afkomstig is van derden – dan kan openbaarmaking
daarvan de belangen van die derden schaden. Zo kan openbaarmaking
van financiële gegevens schade toebrengen aan de concurrentiepositie
van een bedrijf.
De gemeente moet op drie manieren rekening houden met belangen
van derden:
1 De gemeente zal inhoudelijk moeten onderzoeken of de gegevens
van derden op grond van de Wob niet mogen worden verstrekt
(zie stap 9); en
2 De gemeente zal moeten onderzoeken of het belang van derden
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zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking
(zie stappen 10 en 11), en
3 De gemeente zal in het besluitvormingsproces derden de ruimte moeten geven voor het bieden van hun zienswijze (zie paragraaf 3.3).
3.2.3 Stap 8: Milieu-informatie
De opgevraagde documenten kunnen milieu-informatie bevatten. Als
dat het geval is, dan zal de gemeente het in de Wob ten aanzien van
milieu-informatie neergelegde specifieke openbaarmakingsregime
moeten toepassen. Dit specifieke openbaarmakingsregime wordt in
hoofdstuk 6 behandeld.
Artikel 1, aanhef en onder g, van de Wob verwijst naar artikel 19.1a van
de Wet milieubeheer voor een omschrijving van milieu-informatie. Uit
dit artikel volgt dat milieu-informatie informatie is over:
• de verschillende elementen van het milieu (toestand van atmosfeer,
land, landschap, vochtige biotopen, kust- en zeegebieden, biologische diversiteit en haar componenten, met inbegrip van genetisch
gemodificeerde organismen);
• de factoren die het milieu aantasten (stoffen, energie, geluid, straling
of afval, met inbegrip van radioactief afval, emissies, lozingen en
ander vrijkomen van stoffen);
• achterliggende kosten-baten of economische analyses die worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opstellen van maatregelenprogramma’s
en milieubeleidsplannen;
• de gezondheid en veiligheid van de mens (inclusief verontreiniging
van de voedselketen en levensomstandigheden van de mens) en over
waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken milieu-informatie.
Of en, zo ja, wanneer de gemeente milieu-informatie moet verstrekken, wordt toegelicht in hoofdstuk 6. Als het Wob-verzoek ook ziet op
andere informatie dan milieu-informatie, dan zal de gemeente voor
de inhoudelijke beoordeling daarvan stappen 9 tot en met 11 moeten
doorlopen.
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3.2.4 Stap 9: absolute uitzonderingsgronden
Algemeen
Het uitgangspunt van de Wob is dat alle gedocumenteerde bestuurlijke
informatie openbaar is. Op dat uitgangspunt geeft de Wob zelf een limitatief aantal uitzonderingsgronden en beperkingen. Een Wob-verzoek
kan slechts geheel of gedeeltelijk worden geweigerd op grond van één
of meerdere van die uitzonderingsgronden.
De uitzonderingsgronden staan in artikel 10 van de Wob opgesomd. In
dat artikel wordt onderscheid gemaakt in absolute en relatieve uitzonderingsgronden. In deze stap worden de absolute uitzonderingen
behandeld. In stap 10 worden de relatieve uitzonderingsgronden nader
toegelicht.
Absolute uitzonderingsgronden
Artikel 10, eerste lid, van de Wob kent vier absolute uitzonderingsgronden. Indien één van deze gronden van toepassing is, verstrekt de
gemeente de gevraagde informatie niet: het belang van openbaarheid
moet dan te allen tijde wijken.
Wettekst: artikel 10, eerste lid, van de Wob
Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege
voor zover dit:
a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b) de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d) persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
maakt.
De gemeente moet in het uiteindelijke besluit motiveren waarom de
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absolute uitzonderingsgrond van toepassing is. Zie hiervoor stap 15.
Ad a Eenheid van de Kroon
De gemeente mag geen informatie verstrekken als dat de eenheid van
de Kroon in gevaar zou kunnen brengen. Deze uitzonderingsgrond
beschermt het belang van de eenheid van de ministers en de Koning. De
gemeente zal deze uitzonderingsgrond in de praktijk niet of nauwelijks
tegenkomen.
Ad b

Veiligheid van de Staat

De gemeente mag geen informatie verstrekken als dat de veiligheid van
de Staat der Nederlanden zou kunnen schaden.
Deze uitzonderingsgrond omvat zowel de interne als de externe veiligheid. Bij interne veiligheid kan met name worden gedacht aan het
werkgebied van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
Daarop is in eerste instantie de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van toepassing. Omdat deze wet een bijzondere openbaarmakingsregeling bevat, zal de Wob niet van toepassing zijn. Zie voor meer
informatie over bijzondere openbaarmakingsregelingen stap 3. Voor
zover een verzoek om informatie betrekking zou hebben op informatie
die daar niet onder valt, is de Wob van toepassing.
Sinds het internationale terrorisme zich nadrukkelijk manifesteert, heeft
het begrip ‘veiligheid van de staat’ een andere dimensie gekregen. Ook
gemeenten nemen maatregelen die in het belang zijn van de veiligheid
van de staat. Deze uitzonderingsgrond zal daarom ook bij verzoeken om
informatie die aan gemeenten zijn gericht aan de orde kunnen komen.
Ad C

Bedrijfs- en fabricagegegevens

De gemeente mag geen informatie verstrekken als die informatie bedrijfs- en fabricagegegevens betreft en die gegevens vertrouwelijk aan
de overheid zijn meegedeeld.
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Aandachtspunt
Bij deze uitzonderingsgrond is het van belang om onderscheid te
maken tussen milieugegevens en andere bedrijfs- en fabricagegegevens. Voor milieu-informatie gelden namelijk uitzonderingen op de
uitzonderingsregel. Zie stap 8 en de nadere uitwerking hiervan in
hoofdstuk 6.

In de rechtspraak is vastgelegd dat de gemeente deze uitzonderingsgrond restrictief moet uitleggen. Deze grond doet zich voor als uit de
gevraagde gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of
afgeleid met betrekking tot:
• de technische bedrijfsvoering,
• het productieproces, of de afzet van de producten,
• of de kring van afnemers en leveranciers.
Ook financiële gegevens kunnen onder deze uitzonderingsgrond vallen, hoewel strikt genomen eigenlijk geen sprake is van gegevens die
betrekking hebben op technische bedrijfsvoering, het productieproces
of de kring van afnemers en leveranciers. Volgens rechtspraak is vooral
de actualiteit van de financiële gegevens van belangom onder deze
uitzonderingsgrond te kunnen vallen.
Aandachtspunt
In de praktijk gebeurt het regelmatig dat bestuursorganen weigeren
bedrijfs- en fabricagegegevens openbaar te maken met een beroep op
twee uitzonderingsgronden:
1) de absolute uitzonderingsgrond dat geen vertrouwelijke bedrijfsen fabricagegegevens mogen worden verstrekt; en
2) de hierna nog te bespreken relatieve uitzonderingsgrond dat verstrekken van deze gegevens zal leiden tot onevenredige benadeling
van de verstrekker en dat het belang om dat te voorkomen zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid (zie stap 10).
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Deze uitzonderingsgrond is alleen van toepassing als de informatie
vertrouwelijk aan de gemeente is meegedeeld. Dit impliceert dat de
uitzonderingsgrond niet geldt als de informatie door de gemeente zelf
is verzameld. Het impliceert bovendien dat die informatie niet achteraf
alsnog als vertrouwelijk kan worden bestempeld. Het enkele feit dat het
woord ‘vertrouwelijk’ op een document staat is niet voldoende om de
uitzonderingsgrond van toepassing te laten zijn. De gemeente zal altijd
zelf een oordeel moeten vormen of er werkelijk sprake is van informatie
die onder de reikwijdte van de uitzonderingsgrond valt. Daarbij kan de
gemeente informeren bij de betrokkenen hoe zij tegenover de vertrouwelijkheid van de informatie staan. De rechter zal het oordeel van de
gemeente toetsen.
Voorbeeld (1)
De gemeente heeft afwijzend beslist op het verzoek om volledige
openbaarmaking van de tussen de gemeenteen twee bedrijven
gesloten samenwerkingsovereenkomst. De gemeente meende dat
openbaarmaking van de hoogte van het bedrag tot vooruitbetaling waarvan de bedrijven zich jegens de gemeente hebben verplicht
achterwege kon blijven omdat het ging om vertrouwelijke bedrijfs- en
fabricagegegevens. De rechtbank was het daar niet mee eens:
‘Met verzoeker is de rechtbank van oordeel dat de weigering niet op
dit artikelonderdeel kan worden gebaseerd. De gemeente heeft niet
aannemelijk gemaakt dat uit de documenten belangwekkende feiten
zich voordoen met betrekking tot de technische bedrijfsvoering, het
productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers en
leveranciers.’ (Rb. Den Bosch 25 april 2008, www.rechtspraak.nl, LJN:
BD2018)
Voorbeeld (2)
De gemeente had geweigerd een Wob-verzoek in te willigen omdat de
gevraagde informatie bedrijfsgegevens betrof die door projectontwikkelaars vertrouwelijk aan de gemeente waren verstrekt. Na kennisneming van de documenten oordeelde de rechtbank dat deze slechts in
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zeer beperkte mate bedrijfsgegevens bevatten die als vertrouwelijk
kunnen worden aangemerkt:
‘Nu de gemeente slechts artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob aan
het bestreden besluit ten grondslag heeft gelegd, komt het besluit
voor vernietiging in aanmerking. De gemeente heeft weliswaar in de
beroepsfase en ter zitting ook nog een beroep gedaan op de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en onder
g, van de Wob en de beperkingsgronden uit artikel 11 van de Wob,
maar de rechtbank stelt vast dat de gemeente deze weigeringsgronden niet aan het besluit op bezwaar ten grondslag heeft gelegd, zodat
het beroep reeds hierom faalt.’ (Rb. Arnhem 27 december 2007, www.
rechtspraak.nl, LJN: BC2423)

Ad D

Bijzondere persoonsgegevens

De gemeente mag geen bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in
hoofdstuk 2, paragraaf 2, van de Wet bescherming persoonsgegevens
verstrekken. Het gaat dan om gegevens betreffende iemands
• godsdienst of levensovertuiging;
• ras;
• politieke gezindheid;
• gezondheid;
• seksuele leven;
• lidmaatschap van een vakvereniging;
• mogelijke strafrechtelijke achtergrond, en
• persoonlijke identificatienummer (zoals BSN en SoFi nummers).
Alleen als de gemeente absoluut geen enkele twijfel heeft dat verstrekking van deze bijzondere persoonsgegevens geen inbreuk maakt
op de persoonlijke levenssfeer, dan mag de gemeente overgaan tot
verstrekking.
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Aandachtspunt
De gemeente moet wel onderzoeken of de Wet bescherming persoonsgegevens verwerking en verstrekking mogelijk maakt. De gemeente
mag dus niet volstaan met de constatering dat geen sprake is van
bijzondere persoonsgegevens. Overigens is de mogelijkheid voor
bestuursorganen om bijzondere persoonsgegevens te verstrekken
beperkt.

3.2.5 Stap 10: relatieve uitzonderingsgronden
De relatieve uitzonderingsgronden staan genoemd in het tweede lid van
artikel 10 van de Wob. Het relatieve karakter houdt in dat de gemeente
moet afwegen of het belang dat door de uitzonderingsgrond wordt
gediend zwaarder weegt dan het algemene belang van openbaarheid
van informatie. Die belangenweging moet terug te vinden zijn in de
motivering van de uiteindelijke beschikking. Zie hiervoor stap 15.
Wettekst: artikel 10, tweede lid, van de Wob
Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
volgende belangen:
a) de betrekkingen van Nederland met andere staten en met
internationale organisaties;
b) de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d,
bedoelde bestuursorganen;
c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d) inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f) het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie
g) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
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Aandachtspunt
De rechter toetst of de gemeente terecht heeft geoordeeld dat een
relatieve uitzonderingsgrond in het geding is. Is de rechter het eens
met de gemeente dat een relatieve uitzonderingsgrond aan de orde is,
dan zal de rechter de door de gemeente gemaakte afweging over het
algemeen terughoudend toetsen. De standaardoverweging van de Afdeling is dat deze rechterlijke toetsing niet afwijkt van de redelijkheidtoetsing overeenkomstig artikel 3:4, tweede lid, van de Awb. Bij deze
toetsing weegt het uitgangspunt van de Wob - openbaarheid is regel
– zwaar. (ABRvS 23 augustus 2006, www.rechtspraak.nl, LJN: AY6743)

Uit uitspraken van de Afdeling in de afgelopen jaren valt af te leiden dat de Afdeling steeds meer verlangt dat bestuursorganen per
document, waarvan gedeelten met beroep op één of meer uitzonderingsgronden of beperkingen kunnen worden geweigerd, bezien of
bepaalde delen van het document openbaar kunnen worden gemaakt.
De beslissing niet tot gedeeltelijke openbaarmaking over te gaan wordt
door de Afdeling kritisch en op een detailniveau getoetst.
(ABRvS 29 april 2008, AB 2008, 209, m.nt. E.J. Daalder; ABRvS 4 juni
2008, www.rechtspraak.nl, LJN: BD3114; ABRvS 11 april 2007, AB 2007,
184 m.nt. P. J. Stolk). Het verstrekken van informatie blijft achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van:
a) Internationale betrekkingen
Het doel van deze uitzonderingsgrond is het voorkomen dat de wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie tot gevolg zou hebben dat
Nederlandse internationale betrekkingen schade zouden lijden. De gemeente hoeft echter niet te bewijzen dat verstrekking van bepaalde informatie zal leiden tot een verslechtering. Voldoende is als de gemeente
voorziet dat de internationale contacten als gevolg van het verstrekken
van bepaalde informatie stroever gaan verlopen.
Deze uitzonderingsgrond zal met name op nationaal niveau spelen. Het
is echter niet uitgesloten dat ook de gemeente te maken kan krijgen
met zaken die raakvlakken hebben met andere staten. Voor de hand lig42

gende terreinen zijn vrouwenhandel, drugs en georganiseerde misdaad.
Maar ook op het terrein van de internationale handel kan een gemeente met dit aspect te maken krijgen.
b) Economische of financiële belangen
Deze uitzonderingsgrond is aan de orde als de gemeente door het
verstrekken van informatie financieel nadeel kan oplopen. Daarbij kan
worden gedacht aan het openbaar maken van grondprijzen, de uitoefening van aandeelhoudersrechten en het ramen van kosten voor
aanbestedingen.
Voorbeeld (1)
In een uitspraak van de Afdeling ging het over de vraag of een door
een adviesbureau voor een gemeente opgesteld rekenmodel voor de
ontwikkeling van een nieuwe wijk een uitzonderingsgrond kon zijn
voor het verstrekken van deze informatie. De Afdeling bepaalde dat
dit het geval was. Dat model zou, indien het openbaar zou worden, de
onderhandelingspositie van de gemeente met potentiële contractspartijen kunnen beïnvloeden. Om die reden mocht openbaarmaking
van dat model met een beroep op art. 10 lid 2 onder b van de Wob
worden geweigerd, ook al zou het document mogelijk relevant kunnen zijn in een nog lopende planologische procedure. (ABRvS 14 mei
2003, AB 2003, 241 m. nt. E.J. Daalder)
Voorbeeld (2)
De gemeente wees een verzoek om openbaarmaking van een planschaderisicoanalyse af. De gemeente meende dat de financiële positie
van de gemeente wordt geschaad ten gevolge van een mogelijk aanzuigende werking op verzoeken om vergoeding van planschade door
openbaarmaking van de risicoanalyse. Volgens de gemeente woog het
belang van haar financiële positie zwaarder dan het belang van openbaarheid. De rechtbank was het met deze afweging niet eens:
‘Indien en voor zover verweerder met het opvoeren van de b-grond
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dan wel g-grond uit het tweede lid van artikel 10 van de Wob heeft
beoogd te stellen dat de financiële positie van de gemeente wordt
geschaad ten gevolge van een mogelijk aanzuigende werking op
verzoeken om vergoeding van planschade op basis van openbaarmaking van de risico-analyse, wordt vastgesteld dat de maatstaf voor
vergoeding van planschade is neergelegd in artikel 49 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO). Hieruit volgt dat de omvang van de
verplichting tot vergoeding van planschade in overwegende mate
objectief bepaalbaar is. Niet valt dan ook in te zien dat, daargelaten of
bedoelde aanzuigende werking valt te verwachten, bekendmaking van
de risicoanalyse ertoe zal leiden dat verweerder tot toekenning van
meer planschade zal dienen over te gaan dan waartoe hij op grond
van artikel 49 van de WRO kan worden gehouden.’
(Rb. Den Bosch 10 juli 2008, www.rechtspraak.nl, LJN: BD8826)
Voorbeeld (3)
De gemeente wees een Wob-verzoek af dat betrekking had op gesloten samenwerkings-, gronduitgifte- en exploitatieovereenkomsten. De
gemeente overwoog dat de gevraagde exploitatieopzetten en contracten met derden detailinformatie over normprijzen bevatten die voor
anderen bij aanbestedingen van nut kunnen zijn bij het berekenen van
de te offreren aanneemsom. Daardoor zou het financieel economische
belang van de gemeente worden geschaad. Volgens de gemeente
moest het belang van openbaarmaking daarom wijken. De rechtbank
was het met de gemeente eens:
‘De rechtbank is van oordeel dat de gemeente zich op het standpunt
heeft kunnen stellen dat het openbaarheidsbelang niet opweegt
tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. De
rechtbank overweegt dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat
ten tijde van het bestreden besluit binnen de gemeente nog aanbestedingen plaatsvonden en moesten gaan plaatsvinden van vergelijkbare
projecten als die waarop de geheime stukken zien.’
(Rb. Alkmaar 29 juni 2006, www.rechtspraak.nl, LJN: AY4152)
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Aandachtspunt
Er doen zich situaties voor dat de vertrouwelijkheid met name speelt
tijdens voorbereidings- en onderhandelingssituaties. Als een overeenkomst eenmaal is gesloten zal een eventueel verzoek om informatie
anders beoordeeld kunnen worden. Ook marktpartijen zullen daar
rekening mee moeten houden als zij zaken doen met een overheid.
Bij het opstellen van overeenkomsten zullen ook vertegenwoordigers
van de gemeente zich moeten realiseren dat de Wob niet toestaat dat
vergaande geheimhoudingsclausules worden afgesproken. Dat kan
door bijvoorbeeld in de geheimhoudingsclausule op te nemen dat die
alleen werkt voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat voor
de gemeente om bepaalde informatie te verstrekken. Ook kan de gemeente overwegen op grond van de Gemeentewet geheimhouding op
te leggen ten aanzien van de overeenkomst (zie paragraaf 7.3).

c) Opsporing en vervolging
Het doel van deze uitzonderingsgrond is het voorkomen dat de opsporing en vervolging van strafbare feiten zou kunnen worden gefrustreerd doordat de gemeente gegevens die opsporingsambtenaren of
het Openbaar Ministerie hebben vergaard, openbaar maakt. Het kan
bijvoorbeeld gaan om informatie ten aanzien van een op het moment
van het informatieverzoek lopende strafzaak.
Voorbeeld
De Afdeling boog zich over de vraag of een korpsbeheerder van de
politie een verzoek om rapporten over jeugdcriminaliteit te verstrekken terecht heeft geweigerd.
Deze rapporten bevatten concrete en precieze informatie over het
kennisniveau van de politie over overlast door jongeren en over
jeugdcriminaliteit die in groepsverband in een gemeente worden
gepleegd. De Afdeling is van oordeel dat de korpsbeheerder verstrekking van deze informatie in het belang van de opsporing en vervolging
heeft mogen weigeren. Openbaarmaking zou ertoe kunnen leiden dat
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de in de rapporten in kaart gebrachte problematiek zich verplaatst
of aan het zicht van de politie wordt onttrokken. Daarom heeft de
korpsbeheerder het belang om zicht te houden op deze problematiek
zwaarder mogen laten wegen dan het belang van openbaarmaking.
Nu in een van de rapporten de leden van jeugdgroepen bij naam worden vermeld, heeft de korpsbeheerder aan de weigering dit rapport te
verstrekken terecht tevens artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, van
de Wob ten grondslag gelegd. (ABRvS 17 oktober 2007, AB 2008, 12,
m. nt. P.J. Stolk)

De uitzonderingsrond is niet alleen van toepassing op het belang van
opsporing en vervolging in een concreet geval. Ook het belang van opsporing en vervolging in het algemeen kan een rol spelen. Een verzoek
om informatie dat betrekking heeft op de toezichts- en opsporingsstrategie van de gemeente kan de effectieve opsporing van strafbare feiten
frustreren. Zo was openbaarmaking van gegevens van het Centraal
Registratie Systeem van de Belastingdienst – onder andere van belang
voor de bestrijding van belastingontduiking – terecht geweigerd.
Hoewel de opsporing en vervolging het beleidsdomein van het Openbaar Ministerie is, raakt deze uitzonderingsgrond ook de gemeente. De
gemeente voert op al haar beleidsterreinen toezichtstaken uit en, onder
regie van het Openbaar Ministerie, ook opsporingstaken. Indien wordt
overwogen om deze uitzonderingsgrond te hanteren zal in de regel het
Openbaar Ministerie in de gelegenheid moeten worden gesteld om haar
zienswijze bekend te maken. Het besluit blijft echter de eindverantwoordelijkheid van de gemeente. Als de gemeente zou overwegen af te
wijken van een negatief advies van het Openbaar Ministerie dan zal de
gemeente de informatie pas moeten verstrekken nadat het Openbaar
Ministerie in de gelegenheid is geweest om bezwaar te maken en een
verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Zie ook paragraaf 4.3.2.
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d) Inspectie, controle en toezicht
Naast strafrechtelijk handhaving is er bij gemeenten sprake van bestuurlijke handhaving. Het gaat in deze uitzonderingsgrond om inspectie,
controle en toezicht gericht op het vaststellen van niet-strafbare feiten.
Onder de bescherming van deze uitzonderingsgrond valt ook informatie
die inzicht geeft in de opsporingstechniek en de werkwijze van een opsporings en toezichtdienst. Algemene informatie over de toezichtstaak
van de gemeente is wel openbaar, zoals het aantal formatieplaatsen en
aantallen processen-verbaal dat in een jaar is opgemaakt.
Voorbeeld
De Inspecteur voor de volksgezondheid had een verzoek om informatie over een visitatierapport van de beroepsvereniging van gynaecologen afgewezen met de motivering dat openbaarmaking er toe zou
leiden dat beroepsverenigingen van artsen in de volksgezondheid in
de toekomst niet langer bereid zouden zijn dit soort rapporten aan de
Inspectie ter beschikking te stellen. Dit zou volgens de Inspecteur de
goede uitvoering van de inspectietaak onevenredig belemmeren. De
Afdeling was het daar echter niet mee eens:
‘Indien als gevolg van de verzochte openbaarmaking, zoals appellant
stelt, de bij de beroepsuitoefening betrokkenen in het vervolg niet
meer bereid zullen zijn om op dezelfde wijze als nu het geval is of op
vergelijkbare wijze mee te werken aan het tot stand komen van visitatierapporten, en indien die rapporten, indien zij al worden gemaakt,
door de verenigingen niet meer aan de Inspectie ter beschikking zullen
worden gesteld, en indien voorts de Inspectie hierdoor haar toezichthoudende taak niet meer goed zal kunnen uitoefenen en de leden van
de beroepsgroep door de openbaarmaking zullen worden benadeeld,
kan niet worden geoordeeld dat appellant niet in redelijkheid met een
beroep op de in de wet genoemde belangen van inspectie, controle en
toezicht en van onevenredige benadeling de verzochte openbaarmaking heeft kunnen weigeren.’ (ABRvS 16 oktober 1998, TvGR 1999, 49)
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De Inspecteur had in dit geval onvoldoende aannemelijk gemaakt
dat openbaarmaking de inspectietaken zou bemoeilijken. Een beroep
op deze uitzonderingsgrond zal de gemeente dan ook goed moeten
onderbouwen.

e) Persoonlijke levenssfeer
De gemeente beschikt vanuit haar hoedanigheid en taken over vele
persoonlijke gegevens van burgers. Die gegevens zijn niet per definitie
vertrouwelijk in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat ook bij deze uitzonderingsgrond steeds weer om de
afweging van het belang dat de grond beoogt te beschermen tegen het
algemeen belang van openbaarheid van bestuurlijke informatie.
Voorbeeld (1)
Het college had een onderzoek ingesteld naar belangenverstrengeling door een afdelingshoofd. Het college had vervolgens besloten tot
openbaarmaking van het volledige onderzoeksrapport in niet-geanonimiseerde vorm. De betrokkene is het daar niet mee eens omdat zijn
belang om de persoonlijke levenssfeer te beschermen zwaarder zou
moeten wegen dan het belang van openbaarheid. Het college stelde
zich op het standpunt dat volledige openheid van zaken de voorkeur
heeft en dat volledige anonimisering van het rapport zoveel afbreuk
zou doen aan de duidelijkheid van het rapport dat daarmee de gewenste openheid van zaken niet wordt gegeven. De Afdeling was het
met het college eens, vooral omdat het in dit concrete geval ging om
de integriteit van de overheid. (ABRvS 31 mei 2006, JB 2006/218 m.nt.
Overkleeft-VerburgOverigens zou in dit geval gedeeltelijke anonimisering geen nut hebben gehad omdat duidelijk is over wie het ging.
Voorbeeld (2)
De Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente heeft aan
verzoeker alle beschikbare agenda’s van de sociale zekerheidskamer
geanonimiseerd verstrekt. De Adviescommissie heeft deze wijze van
verstrekking gemotiveerd met de redenering dat verstrekking van
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de namen en voorletters van burgers in relatie tot de regeling met
betrekking tot de sociale zekerheid een aantasting van de persoonlijke
levenssfeer kan opleveren. In dit geval meent de Adviescommissie dat
het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van de openbaarheid van overheidsinformatie. De Afdeling was het daarmee eens.
(ABRvS 9 januari 2008, www.rechtspraak.nl, LJN: BC2083)

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt (tot op zekere
hoogte) ook voor ambtenaren en bestuurders. Zo is in rechtspraak vastgelegd dat de gemeente privégegevens van controlerende ambtenaren
niet openbaar hoeft te maken, te meer omdat deze over het algemeen
in hun ambtelijke hoedanigheid bereikbaar zijn. Ook namen en contactgegevens hoeven niet te worden verstrekt. Gegevens die alleen het
beroepshalve functioneren van de betrokken ambtenaren betreffen,
moet de gemeente weer wel verstrekken.
Voorbeelden van gegevens over beroepshalve functioneren
• Naam van een ambtenaar van de Europese Commissie
• Gegevens over de opleiding van individuele ambtenaren
• Datum indiensttreding

Aan de andere kant is veel bestuurlijke informatie over ambtenaren en
bestuurders wel openbaar. Een voormalig burgemeester heeft bijvoorbeeld tevergeefs een beroep op deze uitzonderingsgrond gedaan in
verband met zijn declaratieformulieren.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt niet voor rechtspersonen.
Aandachtspunt
Op grond van het derde lid van artikel 10 van de Wob is deze uitzonderingsgrond niet van toepassing voor zover de betrokken persoon
heeft ingestemd met openbaarmaking.

49

f) Als eerste kennisnemen
In het algemeen geldt dat een geadresseerde als eerste kennis moet
kunnen nemen van de informatie die hem betreft. Deze uitzonderingsgrond is ook van toepassing op geadresseerden binnen de overheid. Te
denken valt dan bijvoorbeeld aan toezending van stukken aan (ambtenaren van) andere bestuursorgaan of aan derden die aan intern beraad
deel hebben genomen. Ook openbaarmaking van collegevoorstellen die
nog naar het college zelf moeten worden gezonden, zou de gemeente
met een beroep op deze uitzonderingsgrond kunnen weigeren.
Over het algemeen zal deze uitzonderingsgrond eerder tot vertraagde
toezending aanleiding geven dan tot een weigering om de informatie
te verstrekken. Zie ook stap 19.
g) Onevenredige bevoordeling of benadeling
De gemeente hoeft geen informatie te verstrekken als het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van het voorkomen
van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijk personen, rechtspersonen of derden.
Het gaat hier om een algemene uitzonderingsgrond die aanvullend
werkt op de hiervoor behandelde specifieke uitzonderingsgronden. In
de praktijk wordt deze uitzonderingsgrond veel gebruikt in combinatie
met andere uitzonderingsgronden. Daarmee is deze uitzonderingsgrond
eigenlijk een vangnetbepaling voor niet voorziene situaties en in die
gevallen waarin de specifieke gronden op zichzelf onvoldoende houvast
bieden.
Het feit dat bepaalde informatie gebruikt zou kunnen worden voor een
rechtszaak tegen de gemeente is over het algemeen onvoldoende als argument om informatieverstrekking te weigeren. In de eerste plaats omdat het belang van de verzoeker niet relevant is en in de tweede plaats
omdat de burger het recht heeft om gebruik te maken van bestuurlijke
informatie om zijn rechten te beschermen. Dit heeft echter wel zijn
grenzen. Zo moet ook een overheidslichaam de mogelijkheid hebben
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om zich bijvoorbeeld te laten adviseren over zijn juridische positie in
een aangelegenheid, zonder dat zo’n juridisch advies door de wederpartij in zijn voordeel gebruikt kan worden. Ook hoeft de overheid geen
informatie te verstrekken die haar in een onevenredig nadelige positie
brengt. Het is niet de bedoeling van de Wob dat de wederpartij via
deze wet meer informatie kan krijgen dan op grond van het procesrecht
wordt voorzien.
Voorbeeld (1)
In deze zaak gaat het om de vaststelling van het bestemmingsplan
‘Hart voor Groen 2005’ door de gemeenteraad. Het college van Gedeputeerde Staten achtte het ongewenst inzicht te geven in de ramingen
van de kosten voor grondverwerving, omdat dit naar zijn mening kan
leiden tot ongewenste speculatie. De Afdeling is het daar mee eens.
De Afdeling vindt dat het college van Gedeputeerde Staten ‘zich in
redelijkheid op het standpunt kunnen [kan] stellen dat het belang van
het verstrekken van deze gegevens niet opweegt tegen het belang
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden
als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob te voorkomen.’ (ABRvS 11 juli 2007, www.rechtspraak.nl, LJN: BA9303)
Voorbeeld (2)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft
een verzoek om een afschrift van het ambtelijk voorstel en andere documenten inzake de besluitvorming medewerking te verlenen aan een
akoestisch onderzoek, ingewilligd met uitzondering van een passage
en bijlagen. De Afdeling buigt zich over de vraag of het achterwege
laten van deze passages en bijlage terecht is.
Nadat de Afdeling kennis heeft genomen van de niet aan verzoeker
openbaar gemaakte informatie, stelt de Afdeling vast dat de passage
op bladzijde 5, doorlopend naar bladzijde 6 een beargumenteerde
beschrijving bevat van enkele oplossingsrichtingen voor de in het col51

legevoorstel omschreven problematiek op grond van de Wet milieubeheer en de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De Afdeling is van oordeel dat het college zich in redelijkheid op het
standpunt heeft kunnen stellen dat openbaarmaking van deze passage
onevenredige gevolgen kan hebben voor de gemeente, zodat het
college openbaarmaking van deze passage achterwege heeft mogen
laten met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van
de Wob. Ditzelfde geldt voor de risico-analyse. De Afdeling stelt echter
vast dat deze risico-analyse bijlagen bevat die bestaan uit openbare
stukken, zoals delen van plankaarten en voorschriften behorend bij de
bestemmingsplannen. Verstrekking aan verzoeker van deze openbare
stukken heeft het college niet mogen weigeren met inroepen van
het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de
gemeente. Het besluit van 22 februari 2005 dient in zoverre te worden
vernietigd wegens strijd met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g,
van de Wob. (ABRvS 17 mei 2006, www.rechtspraak.nl, LJN: AX2090)
Voorbeeld (3)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft
het verzoek om openbaarmaking van informatie over de aankoop, of
de voorbereidingen daartoe, door de gemeente van diverse onroerende zaken, afgewezen.
Voor wat betreft het niet volledig verstrekken van de verlangde informatie, neergelegd in alle voormelde documenten, heeft de gemeente
zich beroepen op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van
de Wob. Een volledige verstrekking van deze informatie zou volgens
de gemeente een prijsopdrijvend effect hebben op de nog te verwerven eigendommen hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de
financieel-economische haalbaarheid van het totale herinrichtingsproject en daarmee op het welslagen ervan. Het belang van volledige verstrekking van de informatie weegt naar het oordeel van de gemeente
niet op tegen het bij realisatie van het project betrokken economische
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en financiële belang van de gemeente. Ook meent de gemeente dat
de verlangde stukken inzicht kunnen bieden in de onderhandelingsstrategie van de gemeente en de wijze waarop de bedragen waarvoor
de aan te kopen panden worden verworven tot stand komen. Verstrekking van deze informatie leidt volgens de gemeente tot een onevenredige benadeling van de positie van de gemeente bij de verkrijging
van nog te verwerven eigendommen in het gebied waarop het project
betrekking heeft alsmede van de positie van bedrijven die een samenwerkingsverband met de gemeente waren aangegaan.
De Afdeling is het met de redenering van de gemeente eens.
(ABRvS 16 november 2005, www.rechtspraak.nl, LJN: AU6233)
Aandachtspunt
Deze uitzonderingsgrond is niet van toepassing is op het verstrekken
van milieu-informatie (zie artikel 10, zesde lid, van de Wob). Zie ook
stap 8 en de nadere uitwerking daarvan in hoofdstuk 6.

3.2.6 Stap 11: intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen
Naast de absolute en relatieve uitzonderingsgronden kent de Wob ook
nog een andere uitzonderingsgrond. Persoonlijke beleidsopvattingen
die zijn opgenomen in documenten, opgesteld ten behoeve van intern
beraad, hoeft de gemeente niet te verstrekken. Bij toepassing van deze
uitzonderingsgrond staan twee begrippen centraal: ‘intern beraad’ en
‘persoonlijke beleidsopvattingen’.
Wettekst: artikel 11 van de Wob
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, daar53

mee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd
samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen
plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is
gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen
afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie
over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet
tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.
Bij de toepassing van artikel 11 van de Wob moet de gemeente zich vier
vragen stellen:
1) Gaat het om een document bestemd voor intern beraad?
2) Bevat het document persoonlijke beleidsopvattingen?
3) Zo ja, welke informatie kan de gemeente dan wel verstrekken?
Ad 1) intern beraad
De eerste vraag die moet worden beantwoord is of het gaat om een
document bestemd voor intern beraad. Wat wordt in het kader van de
Wob verstaan onder ‘intern beraad’?
Artikel 1, aanhef en onder c, van de Wob definieert ‘intern beraad’ als
‘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’.
Hieronder vallen onder meer nota’s van ambtenaren aan hun (politieke
en ambtelijke) chefs, correspondentie tussen onderdelen van gemeenten
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of tussen gemeenten onderling, concepten van stukken, agenda’s en
notulen.
Voorbeelden
• Ambtelijke adviezen met voorstellen tot bestuurlijke besluitvorming;
• Ambtelijke nota;
• Advies van een burgemeester over een koninklijke onderscheiding;
• Ambtelijke evaluatie van optreden van de ME;
• Een verslag van bevindingen van de Algemene Rekenkamer die aan
een minister werd voorgelegd;
• Notulen van een ad hoc door de gemeenteraad ingestelde
commissie.

Of sprake is van stukken die zijn bestemd voor intern beraad wordt
bepaald door het oogmerk waarmee een stuk is opgesteld. Er is alleen
sprake van interne documenten als degene die de stukken hebben
opgesteld de bedoeling had die stukken voor zichzelf of anderen binnen
de overheid te gebruiken.
Verdieping
Omdat naar het oogmerk waarmee een stuk is opgesteld wordt gekeken is het uiterlijk van een stuk niet beslissend. Ook stukken afkomstig
van externe personen of organen kunnen worden beschouwd als stukken die bestemd zijn voor het intern gebruik. Dat kan bijvoorbeeld zo
zijn als externen – zoals advocaten of accountants – worden betrokken
bij het verzamelen van gegevens, het ontwikkelen van beleidsalternatieven en/of de afronding van het beraad binnen het bestuursorgaan.
Wanneer echter sprake is van advisering of gestructureerd overleg, dan
zal geen sprake meer zijn van intern beraad.

Ook wanneer beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
verschillende bestuursorganen plaatsvindt, kan sprake zijn intern beraad
als bedoeld in de Wob. Het moet dan wel gaan om beraad in het kader
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van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid. Om te kunnen spreken van een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ van bestuursorganen is het niet noodzakelijk dat die
verantwoordelijkheid is terug te voeren op een uitdrukkelijk in een wet
vastgelegde bevoegdheid.
Voorbeeld (1)
In verband met een mogelijke gemeentelijke herindeling waren werkgroepen ingesteld, die waren samengesteld uit raadsleden en wethouders van de desbetreffende gemeenten. Omdat de leden van de
werkgroepen niet als vertegenwoordigers van hun gemeentebestuur
optraden, maar op persoonlijke titel deel uitmaakten van de werkgroepen, was de afspraak gemaakt dat notulen van de vergaderingen
van deze groepen welke in beslotenheid hebben plaatsgevonden, ter
vertrouwelijke kennisneming zouden worden toegezonden naar de
colleges van burgemeester en wethouders. Daarom oordeelde de
Afdeling dat de notulen waren opgesteld ten behoeve van intern
beraad binnen de overheid. (ARRS 10 november 1981, AB 1982, 69)
Voorbeeld (2)
Openbaarmaking was verzocht van documenten die waren gewisseld tussen ambtenaren en bestuurders van het Ministerie van Justitie
en (de Algemene raad) van de Nederlandse Orde van Advocaten, de
Dekens en Raden van Toezicht en hun medewerkers en het Hof en de
Raden van Discipline over een (mogelijke) wijziging van de Advocatenwet. De Afdeling was van oordeel dat er sprake was van intern
beraad tussen deze bestuursorganen omdat deze vanuit ieders eigen
verantwoordelijkheid gezamenlijk bijdroegen aan de voorbereiding
van eventuele aanpassingen van de Advocatenwet.
(ABRvS 24 november 2004, www.rechtspraak.nl, LJN: AR6306)

Ad 2) persoonlijke beleidsopvattingen
De kern van deze uitzonderingsgrond is de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen.
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Artikel 1, aanhef en onder f, van de Wob definieert persoonlijke beleidsopvattingen als:
‘een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer
personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten.’
Het gaat er dus om dat de persoonlijke mening van een ambtenaar of
bestuurder wordt gegeven. Een indicatie of een persoonlijke mening
wordt gegeven kan zijn het gebruik van teksten als: ‘naar mijn mening’,
‘ik adviseer u’, ‘het lijkt mij het beste dat..’
De opvattingen hoeven niet herleidbaar te zijn tot een enkele persoon. Ook meningen of opvattingen van meer personen of een groep
personen kunnen persoonlijke beleidsopvattingen in de zin van de Wob
zijn. Ook commissies en werkgroepen kunnen persoonlijke beleidsopvattingen hebben. Feitelijke gegevens in een document of een weergave
van feitelijke gebeurtenissen worden echter niet beschouwd als een
persoonlijke beleidsopvatting.
Verdieping
De gedachte bij het vertrouwelijk houden van persoonlijke beleidsopvattingen is dat ambtenaren en alle andere bij intern beraad betrokkenen vrijelijk hun opvattingen moeten kunnen uiten, zonder dat
zij later met die opvattingen kunnen worden geconfronteerd. Ook
moeten politieke en ambtelijke bestuurders zich in vrijheid en vertrouwelijkheid kunnen laten adviseren door hun ambtenaren en adviseurs
zonder dat zij daar naderhand op kunnen worden aangesproken.

Voorbeelden van persoonlijke beleidsopvattingen zijn:
• De opvattingen van degenen die betrokken zijn bij de vraag of een
persoon een Koninklijke onderscheiding ontvangt of niet;
• Notities voor een ambtelijke expertgroep;
• Verslagen van voorstellingsbezoekers van de Raad voor Cultuur;
• Waardering door middel van scores van aangevraagde projecten in
het kader van een subsidieaanvraag;
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• Opvattingen van ambtenaren geuit tijdens een onderzoek naar het
functioneren van een ambtelijke dienst;
• Concept voor een voorontwerp van een wet;
• Opmerkingen op een toetsingsformulier van een aangevraagde
bouwvergunning;
• Rapport van een interim-manager.
In de volgende gevallen was geen sprake van persoonlijke beleidsopvattingen:
• Ambtelijke lijst met wetten die naar aanleiding van het Securitelarrest moesten worden aangepast;
• Reactie van een burgemeester aan een commissaris van de Koningin
over een tegen hem ingediende klacht;
• Een wetenschappelijke notitie van een ambtenaar;
• Het concept-draaiboek voor Koninklijke uitvaarten.

Ad 3) wel of niet verstrekken?
Als een document bestemd voor intern beraad persoonlijke beleidsopvattingen bevat, betekent dat niet dat de gemeente deze documenten
in het geheel niet hoeft te verstrekken.
De gemeente moet namelijk feitelijke gegevens die zijn neergelegd in
die documenten wel openbaar maken. Te denken valt onder andere aan
cijfermateriaal, prognoses en beleidsalternatieven. In sommige gevallen zijn de in het document neergelegde feitelijke gegevens zeer nauw
verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen. Dan zal separate
verstrekking eigenlijk niet mogelijk zijn en hoeft de gemeente de
feitelijke gegevens niet openbaar te maken.
Daarnaast kan de gemeente met het oog op een goede bestuursvoering
over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare
vorm informatie verstrekken. Als degene die de persoonlijke beleidsopvattingen heeft geuit daarmee heeft ingestemd, kan de gemeente
de desbetreffende informatie ook in tot personen herleidbare vorm
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verstrekken. De gemeente is daartoe echter niet verplicht. De gemeente
moet, zelfs als er instemming is verleent, een eigen afweging maken of
de democratische bestuursvoering met openbaarmaking is gediend.
Aandachtspunt
In de praktijk zal het voorkomen dat documenten naar hun aard moeilijk te anonimiseren zijn, bijvoorbeeld omdat bekend is welke ambtenaren of bestuurders bij bepaalde dossiers betrokken zijn geweest.
In dergelijke gevallen zal het niet tot in personen herleidbaar verstrekken van informatie feitelijk onmogelijk zijn.

De gemeente mag met het oog op een goede bestuursvoering over
persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm
informatie verstrekken. Het gaat dus om een bevoegdheid maar niet om
een verplichting. Met andere woorden: een bestuursorgaan kan beslissen tot het verstrekken van geanonimiseerde informatie over persoonlijke beleidsopvattingen maar is daartoe niet verplicht. In dit verband
wordt verwezen naar de toelichting op stap 13. Deze stap heeft in het
bijzonder betrekking op de wijze van informatieverstrekking.

3.3 Processuele aspecten
3.3.1 Beslistermijn
Het proces van een inhoudelijke beoordeling van een Wob-verzoek kan
in de praktijk lastig zijn en dus veel tijd in beslag nemen. Het is daarom
van belang om tijdens deze fase dan ook de beslistermijn van de Wob
scherp in de gaten te houden. Een gemeente zal immers binnen twee
weken na ontvangst van een Wob-verzoek hierop een beslissing moeten
nemen. Zoals in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3) al is aangegeven, kan deze
beslissing met twee weken worden verlengd. Een verlenging van de
beslistermijn is echter alleen mogelijk vòòr het verlopen van de oorspronkelijke beslistermijn van twee weken. De verzoeker moet hierover
schriftelijk en gemotiveerd worden geïnformeerd.
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3.3.2 Belangen van derden
Hiervoor is in de toelichting op de stappen in het kader van de inhoudelijke beoordeling van een Wob-verzoek aandacht besteed aan belangen
van derden. Tijdens deze fase kan de gemeente op grond van de verzochte informatie constateren dat bij de beslissing op het Wob-verzoek
rekening moet worden gehouden met de belangen van derden. Hierbij
moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een Wob-verzoek
betrekking heeft op vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Ook in deze situatie is het voor een gemeente van belang de beslistermijn te bewaken
omdat in het besluitvormingsproces de belangen van derden op zorgvuldige wijze moeten worden meegenomen en afgewogen. Deze eis is
opgenomen in de artikelen 3:2 en 3:4 van de Awb.
Het rekening houden met de belangen van derden betekent vanuit procedureel oogpunt dat derde-belanghebbenden op basis van artikel 4:8
Awb moeten worden gehoord. Deze hoorplicht geldt volgens dezelfde
bepaling alleen in de situatie dat deze derde-belang-hebbenden ‘naar
verwachting’ bezwaren zullen hebben tegen de voorgenomen beslissing. De hoorplicht komt er conform artikel 4:9 van de Awb op neer
dat de gemeente de betreffende derde-belanghebbende in staat moet
stellen een zienswijze naar voren te brengen. De derde-belanghebbende
kan er voor kiezen zijn zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar te
maken.
Verdieping
Het moeten horen van derde-belanghebbenden vereist dat de gemeente zelf in contact treedt met deze belanghebbenden om hen in
staat te stellen hun zienswijze te geven. Dit kan via een individuele
benadering als het gaat om derde-belanghebbenden die in persoon
bekend zijn bij de gemeente. Als het gaat om een niet in persoon
bekende derde-belanghebbenden, dan kan volstaan worden met een
meer algemene kennisgeving, bijvoorbeeld door kennisgeving in het
gemeentelijke huis-aan-huisblad.
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De hoorplicht kan door een gemeente flexibel worden ingevuld. Er
kan door het bestuur een hoorzitting worden georganiseerd. Ook is
denkbaar dat er gelegenheid wordt geboden om op vaste tijdstippen
(spreekuren) mondelinge bezwaren naar voren te brengen. Voor zowel
de gemeente als de derde kan het ten slotte ook praktisch zijn om telefonisch te horen.
Kortom, de gemeente moet er rekening mee houden dat een eventuele hoorplicht ten aanzien van derde-belanghebbenden het besluitvormingsproces kan vertragen. Als de beslistermijn van twee weken
hierdoor niet haalbaar is, dan zal de gemeente deze termijn voortijdig
moeten verlengen met twee weken. Om er voor te zorgen dat in elk
geval binnen deze verlengde termijn een beslissing op het Wob-verzoek
wordt genomen, doet de gemeente er verstandig aan om een redelijke
termijn te stellen waarbinnen eventuele derde-belanghebbende moeten
reageren.
Ook bij het uiteindelijk verstrekken van informatie moet rekening
worden gehouden met de belangen van derden. Dit aspect wordt in het
volgende hoofdstuk (stap 19) nader toegelicht.

61

62

4

Afronding besluitvorming
Wob-verzoek en
informatieverstrekking

4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de inhoudelijke beoordeling van
een Wob-verzoek. Als deze inhoudelijke beoordeling heeft plaatsgevonden moet de gemeente overgaan tot de afronding van de besluitvorming. In hoofdstuk 2 is al besproken dat de gemeente na ontvangst
van een Wob-verzoek binnen een termijn van twee weken hierover een
besluit moet nemen. Het bestuursorgaan kan deze beslistermijn met ten
hoogste twee weken verlengen.
De gemeente moet zich ook in het kader van de afronding van de
besluitvorming en de eventuele informatieverstrekking houden aan een
aantal voorschriften.
Deze voorschriften vloeien voort uit zowel de Wob als de Awb. In dit
hoofdstuk worden deze voorschriften stapsgewijs beschreven (zie ook
63

stroomschema stappen 12 t/m 18). Deze stappen hebben in het bijzonder betrekking op:
• in welke vorm moet de beslissing op het Wob-verzoek worden genomen? (stap 12)
• in welke vorm moet de informatie worden verstrekt? (stap 13)
• voldoet de beslissing op het Wob-verzoek aan de motiveringsplicht?
(stap 14)
• wie moet de beslissing op het Wob-verzoek ondertekenen? (stap 15
• is de beslissing op het Wob-verzoek voorzien van een rechtsmiddelenclausule? (stap 16)
• hoe hoog is de kostenvergoeding in geval van informatieverstrekking
naar aanleiding van een Wob-verzoek? (stap 17)
• zijn met het oog op de feitelijke verstrekking van informatie naar
aanleiding van een Wob-verzoek belangen van derden aan de orde?
(stap 18)
Deze stappen zijn ook opgenomen in het stroomschema ‘Hoofdstuk 4 Afronding besluitvorming’ (zie bijlage).
Ten slotte worden in het kader van de processuele aspecten de rechtsbeschermings-mogelijkheden ten aanzien van de beslissing op het Wobverzoek behandeld.

4.2 Toelichting op stappen 12 tot en met 18
4.2.1 Stap 12: bepaal de juiste vorm van de beslissing op het
Wob-verzoek
Artikel 5 van de Wob heeft betrekking op de vorm van de beslissing op
het Wob-verzoek. Hoofdregel is dat deze beslissing vormvrij is, d.w.z. dat
de gemeente naar keuze een mondelinge of schriftelijke beslissing kan
nemen. Maar als de verzoeker zijn verzoek schriftelijk heeft gedaan, dan
zal de gemeente een gehele of gedeeltelijk afwijzing van dit verzoek
ook schriftelijk moeten afdoen. Betreft het daarentegen een mondeling
verzoek om informatie, dan zal ingeval van een gehele of gedeeltelijke
afwijzing alleen dan een schriftelijke beslissing moeten worden geno64

men als de verzoeker daarom heeft gevraagd. In voorkomende gevallen
zal de verzoeker op deze mogelijkheid moeten worden gewezen. Als er
aanwijzingen zijn dat de verzoeker bezwaar zou willen maken tegen de
afwijzing, dan verdient het de voorkeur dat de gemeente een schriftelijke beslissing neemt.
Wettekst: artikel 5 van de Wob
1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of
schriftelijk genomen.
2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek
om informatie vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling
verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker
daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen.
3. De beslissing wordt eveneens schriftelijk genomen indien het
verzoek om informatie een derde betreft en deze daarom heeft
verzocht. In dat geval wordt tevens aan een derde de op hem
betrekking hebbende informatie toegezonden.
In de praktijk zal het voorkomen dat een verzoek om informatie betrekking heeft op informatie over of afkomstig van een derde. In deze
situatie wordt de beslissing op het verzoek om informatie eveneens
schriftelijk genomen als deze derde daarom heeft verzocht.
In het vorige hoofdstuk is – zowel vanuit inhoudelijk als procedureel
oogpunt – beschreven hoe een bestuursorgaan in het kader van een
Wob-verzoek moet omgaan met belangen van derden. Ook hier geldt
dat als te verwachten is dat de derde-belanghebbende bezwaar zal willen maken tegen de verstrekking, het besluit schriftelijk wordt genomen
en dat met de feitelijke verzending wordt gewacht totdat de derdebelanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening heeft kunnen
indienen.
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4.2.2 Stap 13: bepaal de vorm van informatieverstrekking
De wijze van verstrekking van informatie is geregeld in artikel 7 van de
Wob. De verlangde informatie kan worden verstrekt in vier verschillende
vormen, namelijk door middel van:
1. Een kopie van het oorspronkelijke document, geluidsband, film of
andere gegevens-drager;
2. Kennisneming van de inhoud van het betreffende document;
3. Een uittreksel of samenvatting van de inhoud van het document;
4. Inlichtingen uit de documenten.
Wettekst: art. 7, eerste en tweede lid, van de Wob
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de
documenten die de verlangde informatie bevatten door:
a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere
vorm te verstrekken,
b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs
niet gevergd kan worden;
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
De gemeente moet dus bij de wijze van informatieverstrekking op
grond van de Wob rekening houden met de voorkeur van de verzoeker.
In de situatie dat het verstrekken van de verzochte informatie in de
gewenste vorm onnodig veel tijd en inspanning vergt kan de gemeente
hiervan afwijken. Dit geldt ook in het geval de informatie reeds in een
andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de informatie al op de gemeentelijke website staat.
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Verdieping
Voor de bij de overheidsinstanties, en dus ook gemeenten, in bezit
zijnde informatie kan het auteursrecht gelden. In paragraaf 7.2.1 zal
hierop nader worden ingegaan.

De eerste twee vormen van informatieverstrekking hebben betrekking
op de integrale tekst van de documenten, die de verlangde informatie
bevatten. Als de verzoeker bij voorkeur daarover de beschikking wil
hebben, moet de gemeente hieraan dus tegemoet komen. Er zijn echter
omstandigheden waarbij de integrale tekst niet kan worden verstrekt
omdat de betreffende tekst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op
gegevens die vallen binnen de reikwijdte van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 10 van de Wob of de tekst is een stuk voor intern beraad
en bevat persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 11 van de Wob). Deze
uitzonderingen zijn in het vorige hoofdstuk nader beschreven.
In de praktijk komt het nogal eens voor dat in een document gegevens zijn opgenomen die een (geïdentificeerde) natuurlijke persoon
betreffen. In deze situatie moet de gemeente nagaan of anonimisering
– d.w.z. het onleesbaar maken van deze gegevens – een voldoende
waarborg biedt. Met andere woorden: de gemeente moet voorkomen
dat ondanks de anonimisering toch persoonsgegevens uit het document
kunnen worden afgeleid.
Voorbeeld
Eiseres heeft ingevolge de Wob bij de gemeente een verzoek ingediend om openbaarmaking van alle documenten die verband houden
met de vestiging van een opvangvoorziening voor harddrugsgebruikers. De gemeente had het verzoek gedeeltelijk afgewezen en vervolgens het tegen dit besluit gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ingesteld.
De gemeente had eiseres, in overeenstemming met het advies van de
Adviescommissie bezwaarschriften, de inzage van een vertrouwelijk
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stuk d.d. 4 februari 2004 op basis van artikel 11, eerste lid, van de Wob,
geweigerd, omdat de daarin voorkomende feiten en persoonlijke
beleidsopvattingen dermate met elkaar zijn verweven dat zij onmogelijk van elkaar zijn te scheiden. De rechtbank ziet dit echter anders..
Volgens de rechtbank valt niet in te zien waarom openbaarmaking van
dit stuk niet met weglating van tot personen herleidbare beleidsopvattingen zou kunnen geschieden. Dit betekent dat de gemeente ten
onrechte de gehele openbaarmaking van dit rapport heeft geweigerd
en dat het beroep in zoverre gegrond is. (Rechtbank ’Den Haag
5 december 2006, www.rechtspraak.nl, LJN: AZ5656)

4.2.3 Stap 14: stel vast of de beslissing op het Wob-verzoek voldoet aan
de motiveringsplicht
Een (schriftelijke) beslissing op het Wob-verzoek is een besluit in de
zin van artikel 1:3 Awb en moet om deze reden voorzien zijn van een
motivering. Deze eis vloeit voort uit artikel 3:46 Awb. Vooral als de
gemeente een Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst, is het motiveringsvereiste van belang. De gemeente moet de motivering baseren
op een beoordeling van het concrete geval, d.w.z. dat per document zal
moeten worden gemotiveerd waarom openbaarmaking niet mogelijk is.
Een categorische weigering is niet toegestaan.
Voorbeeld
Bij besluit van 20 januari 2006 heeft het college geweigerd aan een
advocatenkantoor afschriften te verstrekken van documenten die
betrekking hebben op een klacht die is onderzocht door de Europese
Commissie over de aanbesteding van de bouw van eenstadskantoor.
De rechtbank heeft – in eerste aanleg – het ingestelde beroep van het
advocatenkantoorgegrond verklaard. De Afdeling heeft in beroep
deze uitspraak in stand gelaten door zich eveneens op het standpunt
te stellen dat de weigering de stukken openbaar te maken onvoldoende is gemotiveerd. De Afdeling heeft daarbij het volgende overwogen:
‘De documenten waarvan openbaarmaking is gevraagd zijn zo uiteenlopend van aard en inhoud, dat de rechtbank terecht heeft overwo68

gen dat het college er niet mee mocht volstaan in het algemeen te
verwijzen naar de in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, b en g
en artikel 11 van de Wob neergelegde weigeringsgronden.’
(ABRvS 9 april 2008, www.rechtspraak.nl, LJN: BC9089)

Bij de beoordeling door de gemeente van de toepassing van een relatieve uitzonderingsgrond (in de zin van artikel 10, tweede lid, van de
Wob) is een belangenafweging verplicht. Deze belangenafweging stelt
hogere eisen aan de motivering dan in het geval van een weigering van
het Wob-verzoek op grond van een absolute uitzonderingsgrond (in
de zin van artikel 10, eerste lid, van de Wob). Zowel de relatieve als de
absolute uitzonderingsgronden zijn in het vorige hoofdstuk behandeld.
4.2.4 Stap 15: bepaal wie de beslissing op het Wob-verzoek moet
ondertekenen
Een beslissing op het Wob-verzoek moet op de juiste wijze worden ondertekend. Om dit vast te stellen zal de binnen de gemeente geldende
mandaatregeling moeten worden geraadpleegd. In deze regeling is te
vinden welke functionaris bevoegd is om een Wob-beslissing te ondertekenen. Dit geldt ook als de correspondentie over het Wob-verzoek via
elektronische weg (bijvoorbeeld per e-mail) plaatsvindt.
4.2.5 Stap 16: stel vast of de beslissing op het Wob-verzoek is voorzien
van een bezwaarclausule
Een beslissing op het Wob-verzoek is, zoals hiervoor al is vermeld, een
besluit in de zin van de Awb. Dat betekent dat deze beslissing – op basis
van artikel 3:45 Awb – altijd een zgn. rechtsmiddelenclausule moet
bevatten. Dit geldt overigens ook als het verzoek om informatie wordt
ingewilligd. Strekking van deze verplichting is om belanghebbenden te
wijzen op de bestaande bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Paragraaf
4.3 gaat nader in op de bezwaar- en beroepsprocedure.
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Verdieping
Het gevolg van het nalaten van vermelding van de rechtsmiddelenclausule kan zijn dat de belanghebbende een beroep kan doen op
verschoonbare termijnoverschrijding (artikel 6:11 Awb). Het is aan de
bestuursrechter om te bepalen of dit gevolg, gelet op de omstandigheden van het geval, gerechtvaardigd is. Deze zal daarbij rekening kunnen houden met de belangen van eventuele derden. In de situatie dat
er een foutieve rechtsmiddelenclausule is vermeld, zal het doorzenden
van het bezwaar- of beroepschrift – op basis van artikel 6:15 Awb – in
het algemeen voorkomen dat de onjuiste vermelding ernstige gevolgen kan hebben, mits de belanghebbende wel tijdig een rechtsmiddel
heeft ingesteld.

4.2.6 Stap 17: bepaal in geval van informatieverstrekking naar aanleiding van een Wob-verzoek de hoogte van de kostenvergoeding
Voor het verstrekken van kopieën van documenten in het kader van een
Wob-verzoek mag de gemeente een vergoeding in rekening brengen.
Voor de Rijksoverheid is het vergoedingenregime vastgelegd in het
Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993, 112, besluit op
grond van art 12 van de Wob).
Voor de bestuursorganen van de decentrale overheden (gemeenten,
provincies en water-schappen) geldt dat als zij een vergoeding vragen
eerst een vergoedingenregime moet zijn vastgesteld en bekendgemaakt. Dit kan onder de noemer van ‘nadere regels omtrent de uitvoering van de Wob’. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 14, onder b,
van de Wob. De gemeente moet het vergoedingenregime in een (leges)
verordening vasleggen. Bij het vaststellen van dit vergoedingenregime
kan aansluiting gezocht worden bij de tarieven die de Rijksoverheid
hanteert.
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Wettekst: artikelen 2 en 3 van het Besluit tarieven openbaarheid
van bestuur
Artikel 2
1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van
artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur
kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt deze:
• voor minder dan 6 kopieën: gratis;
• voor 6 tot 13 kopieën: € 4,50;
• voor 14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie.
3. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het
verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat,
bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.
Artikel 3
1. Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een
samenvatting van de inhoud van een document op grond van
artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur
kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze
€ 2,25 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.
4.2.7 Stap 18: Stel – met het oog op de feitelijke verstrekking van
de informatie naar aanleiding van de beslissing op het
Wob-verzoek – vast of sprake is van belangen van derden
Zoals in paragraaf 2.3 al is vermeld, moet de gemeente op grond van
het tweede lid van artikel 6 van de Wob de informatie uiterlijk binnen
vier weken na ontvangst van het verzoek verstrekken. Die termijn sluit
aan op een eventueel verlengde beslistermijn. Als de omvang of de
complexiteit van de informatie een verlenging rechtvaardigt kan ook de
termijn voor het verstrekken van de informatie éénmaal voor ten hoogste vier weken worden verlengd.
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Het komt echter regelmatig voor dat bij het verstrekken van de gevraagde informatie ook belangen van derden zijn betrokken. Deze
derde-belanghebbende kan bezwaar hebben tegen het verstrekken
van de gevraagde informatie omdat deze informatie bijvoorbeeld ook
omzetgegevens van zijn bedrijf bevat. Zoals in stap 6 en paragraaf 3.3.2
is toegelicht, zal de gemeente er verstandig aan doen de derde-belanghebbenden gedurende het besluitvormingsproces in staat te stellen hun
zienswijze kenbaar te maken.
In die situatie moet een gemeente er op letten dat volgens artikel 6,
derde lid, van de Wob het daadwerkelijk verstrekken van de betreffende
informatie niet eerder dan twee weken nadat de beslissing op het Wobverzoek is bekendgemaakt, mag plaatsvinden. Deze zgn. stand stillbepaling is bedoeld om de derde-belanghebbende in de gelegenheid
te stellen de beslissing van de gemeente om informatie te verstrekken
in het kader van een spoed-procedure bij de bestuursrechter, een zgn.
voorlopige voorzieningsprocedure, aan te vechten.
Wettekst: artikel 6, tweede en derde lid, van de Wob
1. (…)
2. Onverminderd het derde lid geschiedt de verstrekking van informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt, kan
deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier weken. Van de
verlenging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, terwijl naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar
tegen heeft, wordt de informatie niet eerder verstrekt dan twee
weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
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4.3 Processuele aspecten
4.3.1 Bezwaar en beroep
Hiervoor zijn de stappen in het kader van de afronding van de besluitvorming uiteengezet. De uiteindelijke beslissing op het Wob-verzoek
vormt een besluit in de zin van de Awb. Dit betekent dat de verzoeker
c.q. geadresseerde of een derde-belanghebbende een bezwaarschrift
kan indienen tegen deze beslissing. De procedurele regels omtrent
de bezwaarprocedure zijn vastgelegd in de hoofdstukken 6 en 7 van
de Awb.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes
weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop
het besluit is bekendgemaakt. Als de gemeente in de bezwaarprocedure
haar eerder genomen beslissing op het Wob-verzoek handhaaft kan
de bezwaarmaker hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank, sector
bestuursrecht. Mocht de rechtbank de gemeente gelijk geven of de
verzoeker gelijk geven, dan kan hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.
Hoofdstuk 8 van de Awb bevat een regeling omtrent (hoger) beroep bij
de bestuursrechter.
4.3.2 Voorlopige voorziening
Hoofdregel is dat zowel bezwaar als beroep geen schorsende werking
hebben. Dat betekent dat uitgegaan wordt van de juistheid van het
besluit.
Op grond van artikel 8:81 Awb is er de mogelijkheid voor de (derde-)belanghebbende om gedurende de bezwaarprocedure en/of de beroepsprocedure een zogenoemde voorlopige voorziening te vragen bij de
bestuursrechter. Ook in hoger beroep kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Via een voorlopige voorziening kan schorsing van het
bestreden besluit worden bewerkstelligd.
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Aandachtspunt
Een verzoek om een voorlopig voorziening ten aanzien van een besluit
waarin openbaarmaking is geweigerd zal weinig kans van slagen hebben. Een eventuele schorsing zal er namelijk niet toe kunnen leiden
dat de informatie wel openbaar moet worden gemaakt. Een verzoek
om een voorlopige voorziening ten aanzien van een besluit waarin
tot openbaarmaking is besloten zal meer kans van slagen hebben. Een
eventuele schorsing van zo’n besluit zal betekenen dat de gemeente
de verstrekking van informatie zal moeten opschorten.

Als criterium voor toewijzing van een voorlopige voorziening door de
bestuursrechter geldt dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, een schorsing van het besluit vereist. De wettelijke regeling
inzake de voorlopige voorziening is eveneens in hoofdstuk 8 van de
Algemene wet bestuursrecht opgenomen.
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5

Actieve openbaarheid

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de zogenaamde actieve
openbaarmaking. Het juridisch kader wordt in het bijzonder gevormd
door de artikelen 8 en 9 van de Wob. Deze artikelen bevatten de opdracht aan bestuursorganen om informatie uit eigen beweging (zonder
dat iemand daarom heeft gevraagd) te verschaffen.
Wetteksten: artikelen 8 en 9 van de Wob
Artikel 8
1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit
eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en
de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van
een goede en democratische bestuursvoering.
2. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt
verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt
en op zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.
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Artikel 9
1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor
het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van
door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de
door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen
en voorstellen.
2. Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn ontvangen
heeft openbaarmaking plaats en wordt daarvan mededeling
gedaan in de Staatscourant of een andere vanwege de overheid
algemeen verkrijgbaar gestelde periodiek. Van een gehele of gedeeltelijke niet-openbaarmaking wordt op gelijke wijze mededeling gedaan.
3. De in het eerste lid bedoelde stukken kunnen worden openbaar
gemaakt door deze:
a. op te nemen in een algemeen verkrijgbare uitgave,
b. afzonderlijk uit te geven en algemeen verkrijgbaar te stellen, of
c. ter inzage te leggen, in kopie te verstrekken of uit te lenen.
De gemeente kan door burgers niet worden gedwongen actief informatie openbaar te maken. Het gaat om een juridisch niet afdwingbare
plicht.
Aandachtspunt
De betrokken bestuursorganen kunnen wel ter verantwoording
worden geroepen door de vertegenwoordigende colleges waaraan zij
verantwoording schuldig zijn. Burgers kunnen zich wel tot deze vertegenwoordigende colleges richten, maar niet succesvol tot de rechter
met een vordering bepaalde informatie op grond van de Wob actief
openbaar te maken.

Bij het actief verstrekken van informatie zijn bestuursorganen gebonden aan de uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 van de Wob. Dat
volgt uit artikel 2 van de Wob.
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Wettekst: artikel 2, eerste lid, van de Wob
Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig
deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
Dit betekent dat gemeenten voordat zij informatie actief openbaar maken, zullen moeten onderzoeken of de belangen genoemd in artikelen
10 en 11 van de Wob zich mogelijk tegen openbaarmaking verzetten.
In hoofdstuk 3 van deze Handreiking worden de uitzonderingsgronden
van artikel 10 en 11 van de Wob uitgebreid besproken. Als ten aanzien
van een document op grond van artikelen 25, 55 of 86 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd – zie paragraaf 7.4.1 – dan kan dat
document niet actief openbaar worden gemaakt.
Aandachtspunt (1): aansprakelijkheid
Gemeenten moeten zich ervan bewust zijn dat een te ruim informatiebeleid kan leiden tot aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als de actief
verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, of als het verstrekken
van informatie in strijd met (on)geschreven recht is. Hoewel niet iedere
onjuiste uiting van een overheidsorgaan als onrechtmatig is aan te
merken, houdt de rechtspraak er wel rekening mee dat het publiek
aan de uitingen/informatie van overheden meer gezag toekennen
en daarop eerder vertrouwen dan op uitingen van bijvoorbeeld een
commerciële onderneming. Dit betekent dat overheidsorganen bij
informatieverstrekking zeer zorgvuldig tewerk moeten gaan.
(Hof Den Haag, 14 april 2005, www.rechtspraak.nl, LJN: AT3883).
Aandachtspunt (2): auteursrecht
Gemeenten moeten bij actieve openbaarmaking ook rekening houden
met mogelijke rechten van zichzelf of derden op de desbetreffende
informatie. Zie paragraaf 7.2.1 voor meer informatie.
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Aandachtspunt (3): richtsnoeren actieve openbaarmaking
Het College bescherming persoonsgegevens heeft recentelijk conceptRichtsnoeren actieve openbaarmaking gepubliceerd. Het is nog onduidelijk wanneer deze Richtsnoeren worden vastgesteld.
Zie www.cpbweb.nl voor meer informatie.
De voornaamste punten in de concept-richtsnoeren zijn:
• Bestuursorganen mogen in het algemeen persoonsgegevens niet via
internet openbaar maken op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur.
• Bestuursorganen moeten het belang van openbaarmaking via internet afwegen tegen de risico’s waarmee dat gepaard gaat.
• Bestuursorganen moeten burgers beter informeren en ze in de
gelegenheid stellen om bezwaar te maken tegen openbaarmaking.
• Bestuursorganen moeten openbaar gemaakte gegevens beveiligen,
in het bijzonder door ze af te schermen voor zoekmachines.
• Identificatienummers zoals het Sofinummer of het Burgerservicenummer vergemakkelijken de koppeling van verschillende bestanden en vormen dus een extra bedreiging. Bovendien mogen volgens
artikel 24 Wbp wettelijk voorgeschreven nummers ter identificatie
van personen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de
betreffende wet of voor doeleinden die bij de wet zijn bepaald. In
de praktijk betekent dit dat het niet is toegestaan om dergelijke
nummers op internet te publiceren, ook niet met toestemming van
de betrokkene.

5.2 Vorm en tijdstip actieve openbaarmaking
Als de gemeente besluit tot het actief openbaar maken van bepaalde
informatie, dan moet de gemeente:
a. de informatie verschaffen in begrijpelijke vorm;
b. de informatie zodanig verschaffen dat belangstellenden zoveel mogelijk worden bereikt; en
c. de informatie op zodanig tijdstip verschaffen dat belangstellende
daarop nog kunnen reageren.
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Hoofdregel is dat een beslissing van een bestuursorgaan informatie
actief openbaar te maken een feitelijk handelen is. Dat betekent dat
tegen zo’n beslissing geen bezwaar en/of beroep in de zin van de Awb
mogelijk is.
De Afdeling heeft in een uitspraak van 31 mei 2006 een belangrijke
uitzondering op deze hoofdregel aangenomen. Deze uitzondering komt
op het volgende neer. Als een bestuursorgaan van plan is informatie
openbaar te maken die privacygevoelige of bedrijfsvertrouwelijk informatie bevat, dan moet dat bestuursorgaan het belang van openbaarmaking afwegen tegen de belangen als vermeld in artikel 10 van de Wob,
zoals het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of
de bedrijfsvertrouwelijkheid. Als die afweging leidt tot (gedeeltelijke)
openbaarmaking, dan is de (schriftelijke) beslissing daartoe een besluit
in de in van artikel 1:3 van de Awb. Dat betekent dat bezwaar en/of beroep openstaat. Ook zou een belanghebbende een voorlopige voorziening kunnen vragen om actieve openbaarmaking te voorkomen.
Voorbeeld
In de hierboven genoemde uitspraak speelde het volgende. Het college had besloten een niet-geanonimiseerde versie van een rapport
over mogelijke belangenverstrengelingen tussen een afdelingshoofd
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en een bedrijf actief openbaar te maken.
Het afdelingshoofd was het met het openbaar maken van het rapport
niet eens, maakte daarom bezwaar en stelde vervolgens beroep in.
Het college en de rechtbank oordeelden dat de beslissing het rapport
openbaar te maken een besluit in de zin van de Awb was. De Afdeling
was het daarmee eens en overwoog als volgt:
‘Indien aan het bestuursorgaan wordt verzocht om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, dient het
bestuursorgaan daarop een besluit te nemen met inachtneming van,
onder meer, art. 10 van de Wob. Deze wettelijke bepaling biedt de
grondslag om een verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen indien of
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in zoverre openbaarmaking zou leiden tot een onevenredige aantasting van de belangen van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen. Tegen het besluit dat op basis van, onder
meer, deze afweging wordt genomen staat voor degene die door
gehele of gedeeltelijke openbaarmaking rechtstreeks in zijn belang
wordt getroffen, de bestuursrechtelijke rechtsgang open.
Art. 10 van de Wob, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie ingevolge die wet, biedt geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de in die bepaling gevergde afweging niet ook dient plaats
te vinden indien het bestuur eigener beweging voornemens is tot het
openbaarmaken, op voet van art. 8 lid 1 van de Wob, van informatie
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid,
waarbij in art. 10 van de Wob vermelde belangen zijn betrokken.
Ook in dat geval dient derhalve met het oog op die belangen een
afgewogen besluitvorming plaats te vinden.
Het moet er derhalve voor worden gehouden dat art. 8 lid 1 van de
Wob, in zoverre het gaat om het openbaarmaken van informatie
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid
waarbij belangen als vermeld in art. 10 van de Wob zijn betrokken,
de grondslag biedt voor het nemen van besluiten, als bedoeld in art.
1:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht, waartegen voor degenen die
door dat besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen, dezelfde rechtsgang openstaat als die welke beschikbaar is voor degene
die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een besluit tot
openbaarmaking van documenten dat is genomen op een verzoek als
bedoeld in art. 3 van de Wob.’ (ABRvS 31 mei 2006, AB 2006, 329 m.nt.
P. J. Stolk en JB 2006, 218 m.nt. Overkleeft-Verburg)
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5.3 Actieve openbaarmaking van niet-ambtelijke adviezen
Artikel 9 van de Wob geeft bestuursorganen de opdracht adviezen van
niet-ambtelijke adviescommissies binnen dertig dagen nadat deze zijn
uitgebracht openbaar maken. Deze opdracht geldt alleen voor adviezen
van zogenaamde ‘niet-ambtelijke adviescommissies’.
Volgens artikel 1, aanhef en onder e, van de Wob gaat het om een van
overheidswege ongestelde instantie waarvan geen ambtenaren lid zijn.
De taak van zo’n instantie moet zijn het adviseren van een of meer bestuursorganen. Overigens worden ambtenaren die secretaris of adviserend lid zijn van zo’n adviescommissie niet als ‘lid’ beschouwd.
Wettekst: artikel 1, aanhef en onder e, van de Wob
niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan
waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de
instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend
lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze
bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
Het gaat niet alleen om vaste adviescolleges, maar ook om tijdelijke of
ad hoc ingestelde adviescommissies.
Het gaat bij artikel 9 van de Wob alleen om adviezen die zijn uitgebracht met het oog op te vormen beleid. Adviezen ter voorbereiding
van beslissingen in individuele gevallen – zoals adviezen van bezwaarschiftcommissies ex artikel 7:13 van de Awb – zijn dat niet. Ook adviezen
die betrekking hebben op al bestaande regelingen of beleid vallen niet
onder de werking van artikel 9 van de Wob.
Samen met het advies moet het bestuursorgaan ook de aan de adviescommissie voorgelegde adviesaanvraag en voorstellen openbaar maken.
Het bestuursorgaan kan ervoor kiezen een toelichting op het advies te
geven.
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Verdieping
Ten aanzien van stukken die in het kader van de totstandkoming van
adviezen zijn opgesteld geldt geen plicht tot actieve openbaarmaking.
Het gaat dan om bijvoorbeeld agenda’s, notulen en notities. Deze
stukken kunnen wel worden opgevraagd op grond van de Wob
(zie hoofdstukken 2 tot en met 4 van deze handreiking).

Als de gemeente adviezen openbaar maakt, dan bepaalt artikel 9 van
de Wob dat van de openbaarmaking mededeling wordt gedaan in de
Staatscourant of een andere algemeen verkrijgbare periodiek van de
overheid. Voor een geheel of gedeeltelijke niet-openbaarmaking geldt
hetzelfde.
Aandachtspunt
Redenen om adviezen niet (binnen 30 dagen) openbaar te maken
kunnen bijvoorbeeld zijn de wens dat het college als geadresseerde
van het advies als eerste kennis kan nemen van een bepaald advies
(het ‘primeurrecht’). Ook zal in de praktijk voorkomen dat er voor een
bepaald project meerdere adviezen worden gegeven. Bestuursorganen
kunnen in dat geval de wens hebben de adviezen tegelijkertijd openbaar te maken, om zo te voorkomen dat adviezen bijvoorbeeld uit hun
context worden gehaald.

De adviezen, adviesaanvragen en voorstellen worden openbaar gemaakt door deze
a. op te nemen in een algemeen verkrijgbare uitgave,
b. afzonderlijk uit te geven en algemeen verkrijgbaar te stellen, of
c. ter inzage te leggen, in kopie te verstrekken of uit te lenen.
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6

Milieu-informatie

6.1 Inleiding
Een Wob-verzoek kan betrekking hebben op milieu-informatie
(zie stap 8, hoofdstuk 3, paragraaf 1.2.4).
Verdieping
In 1998 is het Verdrag van Aarhus gesloten. Het doel van het verdrag
is het recht op toegang tot milieu-informatie, het recht op inspraak
in de besluitvorming en de toegang tot de rechter te waarborgen bij
milieuaangelegenheden. Het verdrag heeft openbaarheid van milieuinformatie tot doel. Dat betekent dat het verdrag een ruimer openbaarmakingsregime meebrengt dan de Wob.
Het verdrag is wat betreft het eerste aspect door de Europese Unie
omgezet in Richtlijn 2003/4/EG, ‘Toegang tot milieu-informatie voor
het publiek’. Op 14 februari 2005 moest deze richtlijn in Nederland zijn
geïmplementeerd: vanaf die datum moeten de gemeenten volgens
genoemde richtlijn werken. De richtlijn is sinds 14 februari 2005 hoofdzakelijk geïmplementeerd via de Wet uitvoering Verdrag van Aarhus
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(Stb. 2005, nr. 66). Dit heeft tot aanpassingen in o.a. de Wet Milieubeheer en de Wob geleid.

Als een Wob-verzoek betrekking heeft op milieu-informatie, dan zal de
gemeente het in de Wob ten aanzien van milieu-informatie neergelegde
specifieke openbaarmakingsregime moeten toepassen. Of en, zo ja, in
welke gevallen de gemeente milieu-informatie moet verstrekken, wordt
hieronder toegelicht. Hieraan voorafgaand wordt de reikwijdte van het
begrip milieu-informatie diepgaander behandeld.

6.2 Uitwerking begrip milieu-informatie
Artikel 1, aanhef en onder g, van de Wob verwijst naar artikel 19.1a van
de Wet milieubeheer voor een omschrijving van milieu-informatie.
Wettekst: artikel 19.1a Wet milieubeheer
In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder milieu-informatie: alle informatie, neergelegd in documenten,
over:
a) de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, land, landschap en natuurgebieden met
inbegrip van vochtige biotopen, kust- en zeegebieden, biologische
diversiteit en haar componenten, met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, en de interactie tussen deze elementen;
b) factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval, met inbegrip van radioactief afval, emissies, lozingen en ander vrijkomen
van stoffen in het milieu die de onder a bedoelde elementen van
het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten;
c) maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals
beleidsmaatregelen, wetgeving, plannen, programma’s, milieuakkoorden en activiteiten die op de onder a en b bedoelde elementen en factoren van het milieu een uitwerking hebben of kunnen
hebben, alsmede maatregelen of activiteiten ter bescherming van
die elementen;
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d) verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving;
e) kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt in het kader van de onder c bedoelde
maatregelen en activiteiten;
f) de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met
inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen, indien van
toepassing, de levensom-standigheden van de mens, waardevolle
cultuurgebieden en bouwwerken, voor zover zij worden of kunnen worden aangetast door de onder a bedoelde toestand van
elementen van het milieu of, via deze elementen, door de onder b
en c bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten.
De Memorie van toelichting behorende bij de wijziging van de Wet
milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus, Tweede Kamer, vergaderjaar
2002-2003, 28 835, nr. 3) geeft een aantal voorbeelden:
•

een bij een bestuursorgaan berustend onderzoeksrapport naar de
invloed van luchtverontreiniging op de gezondheid van inwoners van
een bepaald geïndustrialiseerd gebied valt onder milieu-informatie;

•

informatie over de aantasting van monumenten door verlaging van
het grondwaterpeil zal als milieu-informatie aangemerkt moeten
worden;

•

een verzoek om informatie over het aantal besluiten tot aanwijzing
van monumenten in een bepaald jaar daarentegen zal in beginsel
geen milieu-informatie betreffen.

voor andere voorbeelden wordt tot slot verwezen naar www.infomil.nl.

6.3 Toepassing openbaarmakingsregime
Ook als er sprake is van een verzoek om milieu-informatie, kunnen er
specifieke weigeringsgronden van toepassing zijn (artikelen 10 en 11 van
de Wob). Echter, alleen de eenheid van de Kroon (art. 10, lid 1, onder

a van de Wob) en de veiligheid van de Staat (art. 10, lid 1, onder b van
de Wob) gelden in het geval van een verzoek om milieu-informatie als
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absolute weigeringsgronden. Informatieverzoeken met betrekking tot
die aangelegenheden moeten in alle gevallen worden geweigerd. In
de overige gevallen worden de weigeringsgronden ‘gerelativeerd’.
Dit betekent dat er een afweging plaats vindt tussen het belang van de
verzoeker (openbaarheid milieu-informatie) en het belang van degene
die zijn informatie vertrouwelijk aan de overheid heeft meegedeeld.
Daarbij is de openbaarheid van milieu-informatie het uitgangspunt
(art. 2 van de Wob). De openbaarheid van emissie-gegevens is overigens
in het bijzonder gewaarborgd.
Hierna worden een aantal specifieke weigeringsgronden in relatie tot
een verzoek om milieu-informatie nader toegelicht.
6.3.1 Relativering uitzonderingsgrond ‘bedrijfs- en fabricagegegevens’
(art. 10, lid 1, onder c, van de Wob).
Indien sprake is van andere informatie dan milieu-informatie, dan mag
de gemeente geen vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens verstrekken. Maar voor milieu-informatie geldt iets anders: de
gemeente moet een afweging maken tussen het belang van de vertrouwelijkheid van die gegevens en het belang van vrije toegang tot die
informatie. Als de gemeente concludeert dat het belang van de vertrouwelijkheid van de gegevens niet opweegt tegen het belang van openbaarmaking, dan moet de gemeente de gegevens openbaar maken.
Aandachtspunt
Voor zowel de milieu-informatie als voor de niet milieu-informatie zijn
de eenheid van de Kroon (art. 10, lid 1, onder a van de Wob) en de
veiligheid van de Staat (art. 10, lid 1, onder b van de Wob) nog steeds
absolute weigeringsgronden. Informatieverzoeken met betrekking tot
die aangelegenheden worden in alle gevallen geweigerd.

86

6.3.2 Emissiegegevens
De hoofdregel is dat de gemeente openbaarmaking van milieuinformatie die betrekking heeft op emissies in het milieu niet mag
weigeren. De enige uitzondering is het geval dat emissiegegevens als
bedrijfs- of fabricagegegevens moeten worden aangemerkt. Dat is
zo voor zover uit de emissiegegevens wetenswaardigheden kunnen
worden gelezen of worden afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces. In dat geval zal de gemeente de
in de vorige paragraaf beschreven afweging moeten maken.
6.3.3 Overige uitzonderingsgronden
Naast de hiervoor behandelde uitzonderingsgronden zijn in art.10, lid
7 van de Wob de volgende specifieke, alleen voor milieu-informatie
geldende uitzonderingsgronden opgenomen:
• Bescherming van het milieu
De gemeente kan mogelijke schade aan het milieu betrekken in haar
afweging om milieu-informatie wel of niet openbaar te maken. De
gemeente kan deze uitzonderingsgrond bijvoorbeeld gebruiken om
de precieze locatie van het voortplantingsgebied van een bedreigde
diersoort niet openbaar te maken;
• Beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage
De gemeente kan de beveiliging van bedrijven en het voorkomen
van sabotage betrekken in de afweging om milieu-informatie wel of
niet openbaar te maken. De exacte locatie van een opslagtank met
gevaarlijke stoffen zou op deze grond niet openbaar behoeven te
worden gemaakt;
• Persoonlijke beleidsopvattingen
De milieu-informatie kan worden geweigerd als het informatie is
uit documenten ten behoeve van intern beraad waarin persoonlijke
beleidsopvattingen aanwezig zijn.
De gemeente zal het belang van openbaarmaking enerzijds en de
bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen anderzijds die opgenomen zijn in documenten ten behoeve van intern beraad
(art. 11 van de Wob) moeten afwegen. Indien het eerste belang
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zwaarder weegt, wordt de informatie, ontdaan van de persoonlijke
beleidsopvattingen, verstrekt. Deze weigeringsgrond is aangepast op
basis van het verdrag: de belangen-afweging ontbrak namelijk in de
oude Wob.
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7

Gerelateerde onderwerpen

7.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk wordt tot slot nog een vijftal onderwerpen
behandeld.
Allereerst zal in paragraaf 7.2 worden ingegaan op de verhouding
tussen de Wob en:
• de Auteurs- en Databankenwet, en
• de Wet bescherming persoonsgegegevens (Wbp).
Daarna zal in paragraaf 7.3 worden ingegaan op de regeling van ‘Hergebruik’, die is opgenomen in de artikelen 11a tot en met 11i van de
Wob. Het doel van deze regeling is het bevorderen dat overheidsinformatie zo breed mogelijk voor de burger en het bedrijfsleven toegankelijk wordt en zo kan worden hergebruikt voor commerciële doeleinden.
In paragraaf 7.4 zullen twee bijzondere openbaarmakingsregelingen
worden toegelicht waarmee gemeenten in de praktijk met enige regelmaat te maken kunnen krijgen:
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• de geheimhoudingsregeling van de Gemeentewet (artikelen 25, 55
en 86), en
• de Archiefwet 1995.
Tot slot wordt in paragraaf 7.5 de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen behandeld. Deze wet zal uiterlijk 1 januari 2010 in werking treden
en heeft financiële consequenties voor gemeenten als zij de wettelijke
beslistermijn uit de Wob niet halen. Er is voor gekozen om in deze Handreiking niet nader in te gaan op ontwikkelingen in wetgeving waarvan
de toekomst nog onzeker is. Daarom wordt bijvoorbeeld niet ingegaan
op het Voorontwerp voor een algemene wet overheidsinformatie, omdat de status hiervan nog onduidelijk is.
Verwijzing
Voor meer informatie over het Voorontwerp voor een algemene
wet overheidsinformatie wordt verwezen naar de website van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (www.minbzk.nl).
Voor de uitgebreide reactie van de VNG op dit voorontwerp, zie:
www.vng.nl/eCache/DEF/76/512.html

7.2 Verhouding Wob met andere wetgeving
7.2.1 Auteurswet en Databankenwet
Het is mogelijk dat op onder gemeenten berustende documenten intellectuele eigendoms-rechten rusten. Deze intellectuele eigendomsrechten, die zowel bij de gemeente zelf of een derde kunnen liggen, zijn het
gevolg van de Auteurswet of de Databankenwet.
Verdieping
Artikel 1, aanhef en onder a, van de Databankenwet definieert ‘databank’ als:
‘een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met
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elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de
verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief
of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering’.
Het bekendste voorbeeld van een gemeentelijke databank is de gemeentelijke basis administratie. Daarnaast kennen veel gemeenten een
gemeentelijke databank waarin zij gemeentelijke verordeningen, de
raadsbesluiten etc. hebben opgenomen.
Ook kennen veel gemeenten databanken waarin informatie over wegen is opgenomen (zgn. GEO-informatie).

Vooropstaat dat intellectuele eigendomsrechten geen beletsel kunnen vormen voor gemeenten om op verzoek (passieve openbaarheid)
informatie op grond van de Wob te verstrekken. Mogelijke strijd met
deze bescherming zou wel kunnen ontstaan als de ontvanger van de
openbaar gemaakte informatie deze auteursrechtelijk beschermde
informatie zou gaan verveelvoudigen of openbaar maken in de zin
van de Auteurswet danwel opvragen of hergebruiken in de zin van de
Databankenwet. Als een gemeente een bepaald document, waarop
intellectuele eigendomsrechten van een derde rusten, actief openbaar
wil maken, dan zal de gemeente daarover in overleg met de betrokken
derde moeten treden. De gemeente zal de rechten moeten regelen om
aansprakelijkheid wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten
te voorkomen.
Voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van de Wob – met name in
het kader van de regeling over hergebruik (zie paragraaf 7.3) – zijn
de volgende opmerkingen over de Auteurswet en de Databankenwet
van belang:
a) Op grond van artikel 11 van de Auteurswet rust er geen auteursrecht
op zogenaamde basisinformatie van de democratische rechtsstaat.
Informatie als wetten, besluiten, verordeningen en rechterlijke
uitspraken mag derhalve vrijelijk worden hergebruikt. Daarvoor is
geen voorafgaande toestemming van de overheid vereist. Op grond
van artikel 8, eerste lid, van de Databankenwet geldt hetzelfde voor
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databanken waarvan de overheid producent is en die zijn gevuld met
basisinformatie van de democratische rechtsstaat;
b) Op grond van artikel 15b van de Auteurswet en artikel 8, tweede
lid, van de Databankenwet mag alle andere auteurs-, nabuur-,
respectievelijk databank-rechtelijk beschermde informatie die door
of vanwege de overheid wordt openbaar gemaakt eveneens zonder
voorafgaande toestemming van de overheid worden hergebruikt.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voorlichtingcampagnes
van de overheid, nota’s en rapporten. De genoemde artikelen stellen
slechts twee beperkende voorwaarden:
a. In de eerste plaats moet het gaan om informatie waarvan het
auteursrecht en het databankenrecht bij de overheid berusten.
b. In de tweede plaats geldt de vrijheid tot hergebruik niet, wanneer
het auteursrecht of het databankenrecht nadrukkelijk zijn voorbehouden door de overheid zelf. Een dergelijk voorbehoud
betekent niet dat hergebruik nooit is toegestaan, maar wel dat
daarvoor voorafgaande toestemming van de overheid nodig is;
c) Bij door externen opgestelde nota’s, rapporten en beleidsstukken bezit de overheid het auteursrecht, wanneer de stukken onder leiding
en toezicht van de overheid tot stand zijn gebracht ingevolge artikel
6 van de Auteurswet. Die stukken mogen op grond van artikel 15b
van de Auteurswet verder worden verspreid, tenzij de overheid het
auteursrecht nadrukkelijk heeft voorbehouden;
d) Bij stukken die niet onder leiding en toezicht van de overheid tot
stand zijn gebracht rust het auteursrecht niet bij de overheid. Dat is
slechts anders wanneer de externen het auteursrecht aan de overheid
hebben overgedragen, waarna artikel 15b van de Auteurswet weer
onverminderd geld (zie onder c). Wanneer het auteursrecht niet aan
de overheid is overgedragen, kan de informatie (i.c. de onderzoeksrapporten) uit hoofde van de Wob weliswaar openbaar zijn, maar is
voor de verveelvoudiging en verdere openbaarmaking ervan in de zin
van de Auteurswet voorafgaande toestemming van de rechthebbenden vereist. Artikel 15b van de Auteurswet is slechts van toepassing
indien de overheid zelf maker of rechtverkrijgende van de informatie
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is. Op deze wijze wordt voorkomen dat de overheid de rechthebbende zijn auteursrecht ontneemt als wordt nagelaten het auteursrecht ten behoeve van hem of haar voor te behouden. Door geen
auteursrecht voor te behouden, kan de overheid voortaan enkel het
eigen auteursrecht ‘weggeven’. Het auteursrecht van derden blijft
onaangetast.
Verdieping
Het auteursrecht beschermt de subjectieve vorm en niet de objectieve
inhoud van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Dat
betekent dat feiten, gegevens, ideeën en dergelijke niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het auteursrecht staat
er dus niet aan in de weg dat de inhoud en strekking van stukken
waarvan anderen het auteursrecht bezitten, of waarvan de overheid
het auteursrecht heeft voorbehouden, zakelijk worden samengevat en
openbaar gemaakt. Ook kent de Auteurswet de nodige beperkingen
op grond waarvan bijvoorbeeld citeren, ondanks het op een werk
rustende auteursrecht, is toegestaan.

7.2.2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De Wbp vormt de implementatie van de Richtlijn betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281, blz. 31). Deze Richtlijn laat toe dat bij wet de verplichting wordt opgelegd om persoonsgegevens te verstrekken. Artikel 10,
tweede lid, onder e, van de Wob bevat een dergelijke verplichting in de
zin van artikel 8, onder c, van de Wbp.
De Richtlijn en de Wbp bevatten echter ook een aparte regeling voor
de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, gegevens
betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke
persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk
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gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat
gedrag (artikel 16 Wbp). Deze gegevens mogen slechts worden verwerkt
(en openbaar maken valt onder het begrip verwerken) in de gevallen
die expliciet in de Richtlijn zijn genoemd of om redenen van zwaarwegend algemeen belang en mits passende waarborgen worden geboden
(artikel 8 Richtlijn; artikel 23 Wbp). Omdat de wetgever destijds van
oordeel was dat de relatieve uitzonderingsgrond van artikel 10, tweede
lid en onder e, van de Wob onvoldoende waarborg zou bieden voor
bescherming van deze bijzondere persoonsgegevens, is in de Wob een
absolute uitzonderingsgrond opgenomen: geen persoonsgegevens als
bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wbp worden verstrekt.
De relatie tussen de Wob en de Wbp komt dan ook vooral aan de orde
bij toepassing van deze absolute uitzonderingsgrond.
Eerst zal de gemeente moeten toetsen of verstrekking is toegestaan op
grond van paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wbp.
Aandachtspunt
Als het gaat om persoonsgegevens betreffende iemands ras, dan
wordt uitsluitend getoetst aan artikel 18 van de Wbp.

In alle andere gevallen wordt getoetst aan het specifieke artikel in
hoofdstuk 2, paragraaf 2 en in aanvulling daarop artikel 23 van de Wbp.
Leidt de toetsing aan paragraaf 2 tot de conclusie dat de verlangde
verstrekking niet is toegestaan, dan dient de gemeente de verstrekking te weigeren. Dit is in artikel 10, eerste lid, van de Wob neergelegd
door de bepaling dat het verstrekken van informatie ingevolge de Wob
achterwege blijft voor zover het persoonsgegevens betreft als bedoeld
in paragraaf 2 van de Wbp.
Daarmee kan de gemeente echter niet volstaan. Is de verstrekking op
basis van de Wbp toegestaan, dan betekent dat nog niet dat verstrekking op grond van de Wob ook kan plaatsvinden. Dit hangt samen met
het verschil in karakter tussen de Wbp en de Wob.
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Er zijn twee verschillen:
a) In de Wbp wordt vooral antwoord gegeven op de vraag of verwerking van persoonsgegevens is toegestaan; in welke gevallen mogen
persoonsgegevens worden verwerkt. Er is evenwel geen sprake van
een verplichting tot het verwerken van persoonsgegevens. De Wob
daarentegen regelt de verplichting van de overheid om – al dan niet
op verzoek – informatie te verstrekken. Er geldt echter een aantal
uitzonderingen. Doet zich een uitzondering voor, dan wordt er geen
informatie verstrekt.
b) Op een persoonsgegeven dat in overeenstemming met de Wbp is
verstrekt, blijft de Wbp van toepassing. De ontvanger zal het verkregen gegeven alleen kunnen verwerken wanneer het is toegestaan
op grond van de Wbp. Bij informatie die op grond van de Wob is
verstrekt, ligt dit anders. Weliswaar is de Wbp van toepassing op het
verkregen persoonsgegeven, maar indachtig de openbaarheid staat
het de verkrijger in beginsel vrij om de ontvangen informatie verder
te verwerken.
Het verschil in karakter tussen de Wbp en de Wob brengt met zich dat
bij een Wob-verzoek, zelfs als op grond van de Wbp verwerking van het
persoonsgegeven is toegestaan, nog een afzonderlijke afweging plaatsvindt van het openbaarheidsbelang

7.3 Hergebruik
Hoofdstuk VA van de Wob bevat een afzonderlijke regeling voor hergebruik van overheidsinformatie. Artikel 1, aanhef en onder h, van de
Wob definieert ‘hergebruik’ als volgt:
‘het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een
andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd’.
De kernbepaling van hoofdstuk VA wordt gevormd door artikel 11b van
de Wob.
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Wettekst: artikel 11b van de Wob
1. Een ieder kan een verzoek om hergebruik richten tot een overheidsorgaan of onder verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de informatie die hij wenst
te hergebruiken.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het
overheidsorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
Met het opnemen van artikel 11a t/m i in de Wob heeft Nederland de
Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie (2003/98/EG) geïmplementeerd. Deze richtlijn geeft voorschriften over de wijze waarop
het hergebruik van overheidsinformatie door de lidstaten moet worden
geregeld, zoals de behandeling van verzoeken om hergebruik, de formaten waarin documenten worden gesteld en de tarieven die daarvoor
kunnen worden berekend.
De doelstelling van de regeling van hergebruik is dat overheidsinformatie toegankelijk moet zijn voor hergebruik door burgers en bedrijven, omdat deze overheidsinformatie van grote economische waarde
kan zijn.
Voorbeeld
De laatste jaren zijn commerciële producten op basis van geografische,
meteorologische en kadastrale gegevens sterk in opkomst. Veel van deze
producten zijn gedeeltelijk gebaseerd op informatie die afkomstig is van
de overheid. Zo wordt in allerlei GPS- en navigatie-systemen voor de luchten zeevaart en voor automobilisten gebruik gemaakt van landsdekkende
geografische bestanden die worden bijgehouden door het Kadaster. In
deze systemen kan informatie over het weer, files, het dichtstbijzijnde
restaurant of benzinestation worden toegevoegd. Commercieel interessant zijn ook softwareproducten waarmee op basis van kadastrale infor96

matie de waarde van onroerend goed kan worden bepaald.
Verdieping
De hergebruikregeling moet in dit opzicht van de kern van de Wob
worden afgebakend, zoals deze is behandeld in de andere hoofdstukken. Het doel van de Wob is het scheppen van openbaarheid ten
behoeve van een goede en democratische besluitvorming. Daarom
heeft de openbaarmaking in het kader van de Wob uitsluitend betrekking op bestuurlijke aangelegenheden terwijl hoofdstuk VA inzake
hergebruik van toepassing is op (openbare) informatie.

Gemeenten zijn belangrijke ‘producenten’, samenstellers en bezitters
van overheidsinformatie. Burgers en bedrijven moeten daarom in staat
worden gesteld daarvan – via de hergebruikregeling van de Wob – gebruik te kunnen maken. Digitale geo-informatie is een goed voorbeeld.
Verdieping
Op 25 april 2007 werd de INSPIRE-richtlijn (2007/2/EG) gepubliceerd.
INSPIRE staat voor ‘INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe’.
De richtlijn biedt een wettelijk kader voor de oprichting en werking
van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa. De
belangrijkste doelstelling van INSPIRE is om gebiedsdekkende, geharmoniseerde geografische informatie vlotter ter beschikking te stellen.
De richtlijn verplicht onder meer alle EU-lidstaten binnen de gestelde
termijnen de overheidsgerelateerde geografische databestanden beschikbaar te stellen. De EU-lidstaten hebben tot 15 mei 2009 de tijd om
deze richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Ook gemeenten kunnen dus te maken krijgen met een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie. Een gemeente zal in dat geval op de
volgende punten moeten letten:
• De hergebruikprocedure van artikelen 11a e.v. van de Wob is aan de
orde wanneer een overheidsorgaan overheidsinformatie (passief of
actief) openbaar maakt en daarbij aangeeft dat zij op die informatie
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haar auteursrecht en databankenrecht (of naburig recht) voorbehoudt. Op grond van een dergelijk voorbehoud kan een overheidsorgaan besluiten hergebruik niet of slechts onder voorwaarden toe
te staan. Het hergebruik is dan afhankelijk van de expliciete toestemming van het rechthebbende overheidsorgaan;
• De hergebruikprocedure is dus bijvoorbeeld niet van toepassing als
het gaat om wetten, besluiten of verordeningen. Voor deze openbaar
toegankelijke informatie geldt een automatische toestemming tot
hergebruik;
• Artikel 11a van de Wob bevat een opsomming van informatiesoorten
die buiten de reikwijdte van de hergebruikprocedure vallen.
Wettekst: artikel 11a, eerste lid, van de Wob
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:
a. informatie, zijnde een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst in de zin van de Auteurswet, een opname van uitvoering,
fonogram, eerste vastlegging van een film of een opname van
een programma in de zin van de Wet op de naburige rechten of
een databank in de zin van de Databankenwet en waarvan een
overheidsorgaan niet de maker, uitvoerend kunstenaar, producent
van fonogrammen, producent van de eerste vastlegging van films,
omroeporganisatie of producent van een databank dan wel rechtverkrijgende is;
b. informatie in het bezit van openbare omroepen of hun dochterondernemingen, of van andere overheidsorganen of hun dochterondernemingen ten behoeve van de vervulling van een publieke
omroeptaak.
c. informatie in het bezit van onderwijs- en onderzoeksinstellingen;
d. informatie in het bezit van culturele instellingen;
e. informatie die tussen overheidsorganen uitsluitend met het oog
op de vervulling van hun openbare taken wordt uitgewisseld.
• Volgens artikel 11 van de Wob zijn de voorwaarden voor hergebruik
voor vergelijkbare categorieën van hergebruik gelijk. Dit betekent
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ten eerste dat er voorwaarden aan gebruik mogen worden gesteld.
Ten tweede, dat de verzoeker zal moeten aangeven wat voor soort
gebruik van de informatie wordt gemaakt omdat het overheidsorgaan anders niet kan vaststellen welke voorwaarden van toepassing
zijn. Daarmee is via de achterdeur in feite een motiveringseis ingevoerd voor bestuursinformatie.
• Volgens artikel 11h van de Wob moeten bij hergebruik van de verzochte informatie alle kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement
op investeringen in rekening kunnen worden gebracht. Het totaal
aan inkomsten mag deze kosten echter niet overschrijden.

7.4 Bijzondere openbaarmakingsregelingen
7.4.1 Gemeentewet
In de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet is een regeling ten
aanzien van gemeentelijke geheimhouding opgenomen. Deze artikelen
regelen de geheimhouding voor respectievelijk de raad, het college en
gemeentelijke commissies. Een vergelijkbare geheimhoudingsbepaling
voor de burgemeester ontbreekt.
Wettekst: artikel 25 van de Gemeentewet
1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van
de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703), omtrent het in
een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van
de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding
opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De
geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig
waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft.
2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden
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opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie,
ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden
van de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding
gemaakt.
3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt,
indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het
aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.
4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde
stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent
geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de
raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een
vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft
van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.
Wettekst: artikel 55 van de Gemeentewet
1. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10
van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken
die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen.
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding
wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen
die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft.
2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden
opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten aanzien
van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt
op de stukken melding gemaakt.
De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat
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de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.
3. Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt
de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft.
Wettekst: artikel 86 van de Gemeentewet
1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een
belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie
worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding
omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens
die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die
bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde
of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie
haar opheft.
2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden
opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de
burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De
geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de
verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.
3. Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor
een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht,
wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar
opheft.
In de rechtspraak is aangenomen dat artikelen 25, 55 en 86 van de
Gemeentewet een zogenaamde bijzondere openbaarmakingsregeling
zijn. Dit betekent dat het opleggen van een geheimhoudingsplicht er
toe leidt dat de Wob niet meer van toepassing is. De gemeente moet dus
een Wob-verzoek ten aanzien van informatie waarvoor een geheimhoudingsplicht is opgelegd, afwijzen.
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Voorbeeld
Verzoeker eiste met een beroep op de Wob openbaarmaking van de
notulen van een besloten vergadering van de gemeenteraad. De vergadering had betrekking op de onteigening van een aantal percelen
waarvan verzoeker eigenaar was. Dit verzoek werd geweigerd en het
daartegen ingestelde bezwaar ongegrond verklaard.
De Rechtbank volgt dat standpunt en trekt vrij gemakkelijk een
parallel met de uitputtende openbaarmakingsregeling van art. 25
Gemeentewet. De rechtbank gaat ervan uit dat ook in art. 23 lid 4 een
uitputtende openbaarmakingsregeling ligt besloten:
‘De rechtbank is van oordeel dat van openbaarmaking van de notulen
van het gesloten deel van de vergadering van 6 mei 2002 geen sprake
kan zijn tenzij verweerder anders beslist. Verweerder heeft met juistheid overwogen dat aan deze beslissing geen belangenafweging in
het kader van de WOB voorafgaat.’
(Rb. Den Bosch17 mei 2004, www.rechtspraak.nl, LJN: AP0130)

De geheimhoudingsregelingen zijn alle drie op dezelfde wijze vormgegeven. De uitgangspunten zijn de volgende2;
a) In het eerste lid van de artikelen wordt de ‘eigen’ geheimhouding
geregeld. De raad, college of commissie kan geheimhouding opleggen over de stukken waarover het beschikt of over hetgeen men in
een vergadering achter besloten deuren behandelt. De geheimhoudingsplicht geldt voor alle personen die bij de behandeling van de
vergadering aanwezig waren. Ook geldt de geheimhoudingsplicht
voor alle personen die van het behandelde of de stukken kennis dragen. Daarbij valt te denken aan ambtenaren en de griffier.
b) In het tweede lid van deze artikelen wordt geregeld dat het ene
bestuursorgaan geheimhouding kan opleggen ten aanzien van
informatie die dat orgaan aan een ander orgaan verstrekt. Het gaat
dan dus om geheimhouding van informatie die tussen organen wordt
uitgewisseld;
2 Ontleend aan mr. S.A.J. Munneke, ‘De Reikwijdte van gemeentelijke
geheimhoudingsplichten’, Gst. 2006, 11.

102

c) De raad neemt in het systeem van gemeentelijke geheimhouding
een bijzondere plaats in. Zoals aangegeven kan het ene orgaan soms
bewerkstelligen dat de leden van een ander orgaan tot geheimhouding verplicht zijn. De hoofdregel is dat een dergelijke geheimhoudingsplicht voortduurt totdat degene die de geheimhouding heeft
opgelegd, deze weer opheft. Op deze hoofdregel gelden echter twee
uitzonderingen:
i. Wordt door een orgaan als bedoeld in artikel 25 lid 2 van de
Gemeentewet geheimhouding opgelegd over een stuk dat aan
de raad wordt gezonden, dan is de hieruit voortvloeiende geheimhoudingsplicht slechts voorlopig. De geheimhouding duurt
niet voort totdat deze weer wordt opgeheven maar moet in de
eerstvolgende raadsvergadering waarin het quorum aanwezig is,
worden bekrachtigd. Gebeurt dat niet, dan vervalt de geheimhouding. Er wordt daarom in dit geval wel gesproken van voorlopige
geheimhouding. Niet het orgaan dat de informatie verstrekt, maar
de raad heeft dus het laatste woord over een dergelijke geheimhouding.
ii. De raad heeft bovendien ook in andere gevallen de mogelijkheid
de geheimhouding op te heffen. Artikelen 55 lid 2 en 86 lid 2 van
de Gemeentewet bepalen dat de geheimhouding in acht wordt
genomen totdat het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, of de raad deze opheft;
d) Geheimhouding kan niet zomaar worden opgelegd. Geheimhouding
kan alleen maar worden opgelegd als zich een belang als bedoeld
in artikel 10 van de Wob voordoet. Het gaat dan om de absolute en
relatieve uitzonderingsgronden (zie stappen 9 en 10, hoofdstuk 3).
Het onderscheid tussen absolute en relatieve weigeringsgronden dat
artikel 10 van de Wob kent, maakt de Gemeentewet niet. Geldt in
het geval van de Wob dat als zich een absolute uitzonderingsgrond
voordoet, nadere belangenafweging niet nodig is en openbaarheid
zonder meer achterwege blijft, voor de Gemeentewet staat dit niet
vast.
De Gemeentewet formuleert de geheimhoudingsbepalingen met
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beleidsvrijheid: het bestuursorgaan kan geheimhouding opleggen
als een van de belangen uit de Wob zich voordoet. Er is dus geen
plicht tot het opleggen van gemeentelijke geheimhouding als zich
een in de Wob als absolute uitzonderingsgrond geformuleerd belang
voordoet.
Verdieping: verhouding artikelen 60, 81 en 169 van de Gemeentewet
en de Wob
De artikelen 60, 81 en 169 van de Gemeentewet regelt de verantwoordings- en inlichtingenplicht van het college ten opzichte van de raad.
Op basis van het derde lid moeten ook de door individuele raadsleden gevraagde inlichtingen worden verstrekt. Het college mag alleen
weigeren inlichtingen te geven als het verstrekken daarvan strijdig zou
zijn met het openbaar belang.
Tussen de artikelen 60, 81 en 169 van de Gemeentewet en de Wob is
geen direct verband. Wel is het zo dat informatie die aan een burger
moet worden verstrekt op grond van de Wob, niet aan de raad kan
worden onthouden op grond van artikelen 60, 81 en 169 van de
Gemeentewet. De omgekeerde situatie kan zich wel voordoen:
informatie die op grond van de Wet openbaarheid niet zou worden
verstrekt, wordt wel verstrekt aan de raad. Daarbij speelt een rol dat
inlichtingen aan de raad (gedeeltelijk) vertrouwelijk (zie artikel 55
van de Gemeentewet) kunnen worden verstrekt. De informatieplicht
aan de raad krachtens de Gemeentewet reikt kortom in alle gevallen
ten minste even ver en soms verder dan de verplichting informatie te
verstrekken op grond van de Wob.
Zie voor meer informatie over de verhouding tussen de politieke inlichtingenplicht en de Wob de notitie: Reikwijdte van art. 68 Grondwet
(Kamerstukken II 2001/02, 28 362, nr. 2).

7.4.2 Archiefwet
Bestuursorganen hebben de verplichting de onder hen berustende archieven na twintig jaar naar een archiefplaats over te brengen.
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Hoofdregel is dat gearchiveerde documenten (‘archiefbescheiden’)
openbaar zijn. Een verschil tussen de Wob en de Archiefwet 1995 is dat
de laatstgenoemde van toepassing is op documenten. Dat betekent dat
degene die een in een archief opgenomen document wil inzien ook het
document zal moeten benoemen. Dat is anders dan bij de Wob, waar de
verzoeker de bestuurlijke aangelegenheid waarover hij informatie wil,
moet noemen.
Een ander verschil met de Wob is dat voor archiefbescheiden niet geldt
dat zij betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat die
documenten zijn opgenomen in het archief is al voldoende om opgevraagd te worden.
Ook wat de wijze van verstrekking betreft, zijn er verschillen. Op grond
van de Archiefwet 1995 hoeft slechts inzage in documenten te worden
gegeven of een kopie te worden verstrekt.
Bestuursorganen kunnen beperkingen stellen aan de openbaarheid van
gearchiveerde documenten. Die beperkingen kunnen alleen worden
gesteld met het oog op:
a) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
b) het belang van de Staat of zijn bondgenoten;
c) het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of van
derden.
De beperking van de openbaarheid kan alleen voor een bepaalde termijn gelden. Na die termijn vervallen de beperkingen aan de openbaarheid. De beperkingen vervallen in ieder geval na 75 jaar.
De beperkingen worden bij het archiveren al gesteld en los van een
concreet verzoek om inzage. Op een verzoek om inzage moet dus worden beslist met inachtneming van de eventueel aan het gearchiveerde
document gestelde beperkingen. De Wob speelt hierbij geen rol.
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Verdieping
Artikel 15, tweede lid, van de Archiefwet bepaalt dat een bestuursorgaan ook ten aanzien van al gearchiveerde documenten alsnog
beperkingen kan stellen. Dat kan alleen in het geval er omstandigheden zijn die zich na de overbrenging hebben voorgedaan en die, als
zij bekend waren geweest, tot het stellen van beperkingen zouden
hebben geleid. Een beslissing op een verzoek om inzage is een besluit
in de zin van de Awb. Een beslissing om gearchiveerde documenten te
vernietigen is dat niet.

7.5 Bijzondere procedurele aspecten
7.5.1 Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
Wanneer de overheid niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn een
beslissing neemt, moet zij na inwerkingtreding van Wet dwangsom bij
niet tijdig beslissen een dwangsom betalen. Het wetsvoorstel voert het
volgende systeem in:
a. De burger kan na afloop van een beslistermijn de overheid in gebreke stellen;
b. Wanneer de overheid binnen twee weken niet alsnog beslist, moet zij
per dag een dwangsom betalen totdat het besluit alsnog is genomen.
De dwangsom begint met € 20 en kan na 42 dagen oplopen tot maximaal € 1.260;
c. Voor de dwangsom is geen rechterlijke uitspraak nodig;
d. Ook maakt de wet het mogelijk rechtstreeks beroep bij de rechter in
te stellen tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door de overheid. Op dit moment moet eerst nog bezwaar bij de overheid worden
gemaakt.
Voordat deze wet in werking treedt, zal een aantal wettelijke beslistermijnen worden aangepast. Het gaat in ieder geval om de beslistermijnen
voor verzoeken in het kader van de Wob en voor bezwaren uit de Awb.
Dit moet het voor bestuursorganen mogelijk maken om daadwerkelijk
binnen de wettelijke beslistermijn een beslissing te nemen.
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Bijlagen
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Wettekst van de Wet
openbaarheid van bestuur

(Tekst geldend op: 10-10-2008)
Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, met het oog op een goede en democratische
bestuursvoering wenselijk is gebleken de regelen met betrekking tot de
openheid en openbaarheid van bestuur aan te passen en deze zoveel
mogelijk in de wet op te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
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Hoofdstuk I. Definities
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking
heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de
voorbereiding en de uitvoering ervan;
c. intern beraad: 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;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan
waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de
instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend
lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze
bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie
behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling
of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a
van de Wet milieubeheer;
h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond
van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten
berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het
oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie
is geproduceerd;
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i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Artikel 1a
1. Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen:
a. Onze Ministers;
b. de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;
c. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder
a en b genoemde organen werkzaam zijn;
d. andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel
van bestuur uitgezonderd.
2. In afwijking van het eerste lid, onder d, is deze wet op de krachtens
die bepaling uitgezonderde bestuursorganen van toepassing voorzover het gaat om het verstrekken van milieu-informatie.
Hoofdstuk II. Openbaarheid
Artikel 2
1. Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig
deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
2. Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.
Hoofdstuk III. Informatie op verzoek
Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten
over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan
of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
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2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij
informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te
preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van
het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Artikel 4
Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die
berusten bij een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is
ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen. Is
het verzoek schriftelijk gedaan, dan wordt het doorgezonden onder
mededeling van de doorzending aan de verzoeker.
Artikel 5
1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of
schriftelijk genomen.
2. Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek
om informatie vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling
verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker
daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen.
3. De beslissing wordt eveneens schriftelijk genomen indien het verzoek
om informatie een derde betreft en deze daarom heeft verzocht. In
dat geval wordt tevens aan de derde de op hem betrekking hebbende informatie toegezonden.
Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop het
verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor
ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor
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de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker.
2. Onverminderd het derde lid geschiedt de verstrekking van informatie
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst
van het verzoek. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de
informatie een verlenging rechtvaardigt, kan deze termijn worden
verlengd met ten hoogste vier weken. Van de verlenging wordt voor
de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker.
3. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken,
terwijl naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen
heeft, wordt de informatie niet eerder verstrekt dan twee weken
nadat de beslissing is bekendgemaakt.
Artikel 7
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de
documenten die de verlangde informatie bevatten door:
a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm
te verstrekken,
b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker
verzochte vorm, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet
gevergd kan worden;
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk
toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer,
verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie
voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt
bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.
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Hoofdstuk IV. Informatie uit eigen beweging
Artikel 8
1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen
beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede
en democratische bestuursvoering.
2. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende
en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op
zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het
bestuursorgaan kunnen brengen.
Artikel 9
1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor
het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van
door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte
adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de door
het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en
voorstellen.
2. Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn ontvangen heeft
openbaarmaking plaats en wordt daarvan mededeling gedaan in de
Staatscourant of een andere vanwege de overheid algemeen verkrijgbaar gestelde periodiek. Van een gehele of gedeeltelijke
niet-openbaarmaking wordt op gelijke wijze mededeling gedaan.
3. De in het eerste lid bedoelde stukken kunnen worden openbaar
gemaakt door deze:
a. op te nemen in een algemeen verkrijgbare uitgave,
b. afzonderlijk uit te geven en algemeen verkrijgbaar te stellen, of
c. ter inzage te leggen, in kopie te verstrekken of uit te lenen.
Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen
Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege
voor zover dit:
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a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van
hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij
de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d,
bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover
de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en
onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft
op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid,
aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend
achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt
tegen het daar genoemde belang.
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5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met
een vertrouwelijk karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft
eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt
tegen de volgende belangen
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking
heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt
bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieuinformatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking
heeft op emissies in het milieu.
Artikel 11
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.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over
de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden,
indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het
rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang
van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewo116

gen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk V-A. Hergebruik
Artikel 11a
1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:
a. informatie, zijnde een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst in de zin van de Auteurswet, een opname van uitvoering,
fonogram, eerste vastlegging van een film of een opname van
een programma in de zin van de Wet op de naburige rechten of
een databank in de zin van de Databankenwet en waarvan een
overheidsorgaan niet de maker, uitvoerend kunstenaar, producent
van fonogrammen, producent van de eerste vastlegging van films,
omroeporganisatie of producent van een databank dan wel rechtverkrijgende is;
b. informatie in het bezit van openbare omroepen of hun dochterondernemingen, of van andere overheidsorganen of hun dochterondernemingen ten behoeve van de vervulling van een publieke
omroeptaak;
c. informatie in het bezit van onderwijs- en onderzoeksinstellingen;
d. informatie in het bezit van culturele instellingen;
e. informatie die tussen overheidsorganen uitsluitend met het oog
op de vervulling van hun openbare taken wordt uitgewisseld.
2. In afwijking van artikel 1a, eerste lid, onder d, is dit hoofdstuk van
toepassing op de krachtens die bepaling uitgezonderde bestuursorganen voor zover het gaat om hergebruik.
Artikel 11b
1. Een ieder kan een verzoek om hergebruik richten tot een overheidsorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de informatie die hij wenst te
117

hergebruiken.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het overheidsorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te
preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
Artikel 11c
De artikelen 4 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11d
Voor hergebruik beschikbare documenten worden zoveel mogelijk langs
elektronische weg beschikbaar gesteld.
Artikel 11e
Een overheidsorgaan is niet verplicht vervaardiging van documenten
voort te zetten, enkel met het oog op hergebruik.
Artikel 11f
De voorwaarden voor hergebruik zijn voor vergelijkbare categorieën
van hergebruik gelijk.
Artikel 11g
1. Een exclusief recht tot hergebruik wordt niet verleend, tenzij dat
noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst van algemeen belang.
2. Indien een exclusief recht wordt verleend voor een dienst van algemeen belang, wordt minstens elke drie jaar door het overheidsorgaan dat het exclusieve recht heeft verleend, bezien of de reden voor
het verlenen van het exclusieve recht nog aanwezig is.
3. Elk exclusief recht op hergebruik dat wordt verleend, wordt op de
voorgeschreven wijze bekendgemaakt.
Artikel 11h
1. De totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestem118

ming voor hergebruik zijn niet hoger dan de kosten van verzameling,
productie, vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie,
vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden met betrekking tot de totale inkomsten van het
eerste lid.
Artikel 11i
Ten aanzien van overheidsorganen die geen bestuursorgaan zijn,
zijn titel 1.1, hoofdstuk 2, de afdelingen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, titel 4.1,
hoofdstuk 6, de afdelingen 7.1 en 7.2, hoofdstuk 8 en titel 10.1 van de
Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
Artikel 12
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de centrale overheid regels worden gesteld met betrekking tot in rekening te
brengen vergoedingen voor het ingevolge een verzoek om informatie
vervaardigen van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan.
Artikel 13
Deze wet verplicht niet tot het openbaar maken van adviezen van de
Raad van State en van niet-ambtelijke adviescommissies die zijn uitgebracht voor 1 mei 1980.
Artikel 14
Nadere regels omtrent de uitvoering van het bij of krachtens deze wet
bepaalde kunnen worden gesteld:
a. voor de centrale overheid bij of krachtens een besluit van Onze
Minister-President in overeenstemming met het gevoelen van de
ministerraad;
b. voor de provincies, gemeenten, waterschappen en de andere in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen door hun besturen.
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Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 16
Exclusieve rechten tot hergebruik, die vóór de inwerkingtreding van
deze wet zijn verleend, worden na afloop van het desbetreffende
contract niet opnieuw verleend, of vervallen, indien het contract een
langere looptijd heeft dan tot en met 31 december 2008, met ingang
van die datum van rechtswege.
Artikel 17
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zenden binnen vijf jaar na het in werking
treden van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze
waarop zij is toegepast.
Hoofdstuk VII. Wijziging van enige wetten
Artikel 18
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 19
Voor adviezen, voordrachten en andere voorstellen van de Raad van
State, uitgebracht voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet,
blijven de op de dag voor de inwerkingtreding geldende wettelijke
bepalingen van kracht.
Artikel 20
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 21
Op verzoeken op grond van de Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313) tot
raadpleging of gebruik van vóór de inwerkingtreding van deze wet in
een archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden blijven de voor
de inwerkingtreding van deze wet gestelde beperkingen ten aanzien
van de openbaarheid van kracht.
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Artikel 22
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 23
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 24
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Artikel 25
De Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581) wordt ingetrokken.
Artikel 26
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
Artikel 27
Deze wet kan worden aangehaald als Wet openbaarheid van bestuur.

121

122

2

Overzicht gebruikte
literatuur

Geraadpleegde literatuur
E.J. Daalder, Toegang tot overheidsinformatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005.
E.J. Daalder en E.C. Pietermaat, ‘Actieve openbaarmaking van besluiten’,
Mediaforum 2004, afl. 5.
L. Kooman en mr R.Th.J. van ’t Zelfde, ‘De Wob en bijzondere openbaarmakingsregelingen’, Gst. 2002, 1.
H.R.B.M. Kummeling & A.J. Modderkolk, Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet, Deventer: Kluwer 2004.
H.R.B.M. Kummeling & J.A. van Schagen, Praktijkboek bestuursrecht:
Wet openbaarheid van bestuur, Deventer: Kluwer
S.A.J. Munneke, ‘De Reikwijdte van gemeentelijke geheimhoudingsplichten’, Gst. 2006, 11.
M. de Vries, ‘Implementatie van de EU-Richtlijn hergebruik overheidsinformatie in de Wob’, Nederlands Juristenblad (NJB) 2004, afl. 39,
p. 2038-2043.
123

Geraadpleegde websites
www.infomil.nl
www.vng.nl
www.overheid.nl
www.rechtspraak.nl

Wetsgeschiedenis Wob
Wet van 31 oktober 1991, Stb. 703 (Wob)
• Voorstel van wet Wob
Tweede Kamer 1986-1987, 19 859, nrs. 1-2
• Memorie van toelichting Wob
Tweede Kamer 1986-1987, 19 859, nr. 3
• Voorlopig verslag Wob
Tweede Kamer, 1987-1988, 19 859, nr. 5
• Memorie van antwoord Wob
Tweede Kamer, 1987-1988, 19 859, nr. 6
• Nota van wijziging Wob
Tweede Kamer, 1987-1988, 19 859, nr. 7
• Eindverslag Wob
Tweede Kamer, 1987-1988, 19 859, nr. 8
• Nota n.a.v. het eindverslag Wob
Tweede Kamer, 1988-1989, 19 859, nr. 9
• Tweede nota van wijziging Wob
Tweede Kamer, 1988-1989, 19 859, nr. 22
• Derde nota van wijziging Wob
Tweede Kamer, 1988-1989, 19 859, nr. 23
• Vierde nota van wijziging
Tweede Kamer, 1988-1989, 19 859, nr. 24
• Voorlopig verslag EK Wob
Eerste Kamer, 1990-1991, 19 859, nr. 21a
• Memorie van antwoord EK Wob
Eerste Kamer, 1990-1991, 19 859, nr. 21b

124

3

Rechtspraakregister

Jurisprudentieregister
(verwezen wordt naar paragraafnummers en waar mogelijk naar de
stappen)
Afdeling Rechtspraak Raad van State (ARRvS)
10 november 1981

AB 1982, 69

3.2.6 (stap 11)

9 februari 1982

AB 1982, 386

2.2.1 (stap 1)

5 december 1986

AB 1987, 525 m. nt. HJdR

2.2.1 (stap 1)

Voorzitter Afdeling Rechtspraak Raad van State (vz. ARRvS)
20 januari 1983

AB 1983, 347

2.2.1 (stap 1)

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS)
16 oktober 1998,

TvGR 1999, 49

3.2.5 (stap 10)

26 september 2001 JB 2001, 291

2.2.2 (stap 2)

1 mei 2002

AB 2003, 37 m.nt. P.J. Stolk

2.2.4 (stap 4)

14 augustus 2002

LJN: AE6469

2.2.1 (stap 1)
125

19 maart 2003

AB 2003, 301 m. nt. H. Peters

2.2.1 (stap 1)

Gst. 2003, 108 m. nt. R. Kooper
14 mei 2003

AB 2003, 241 m. nt. E.J. Daalder

3.2.5 (stap 10)

7 april 2004

LJN: AO7115

2.2.4 (stap 4)

26 mei 2004

LJN: AO9992

2.2.2 (stap 2)

28 juli 2004

AB 2004, 358 m. nt. P.J. Stolk

2.2.2 (stap 2)

JB 2004, 317 m. nt. Overkleeft-Verburg
24 november 2004

LJN: AR6306

3.2.6 (stap 11)

31 augustus 2005

AB 2005, 411, m.nt. P.J. Stolk

2.2.1 (stap 1)

12 oktober 2005

JB 2005/326

2.2.1 (stap 1)

16 november 2005

LJN: AU6233

3.2.5 (stap 10)

15 maart 2006

AB 2006, 160 m.nt. P.J. Stolk

2.2.1 (stap 1)

17 mei 2006

LJN: AX2090

3.2.5 (stap 10)

31 mei 2006

JB 2006, 218 m. nt. Overkleeft-Verburg

3.2.5 (stap 10),

AB 2006, 329 m.nt. P.J. Stolk

5.2

23 augustus 2006

LJN: AY6743

3.2.5 (stap 10)

11 april 2007

AB 2007, 184 m. nt. P.J. Stolk

3.2.5 (stap 10)

17 oktober 2007

AB 2008, 12 m. nt. P.J. Stolk

3.2.5 (stap 10)

11 juli 2007

LJN: BA9303

3.2.5 (stap 10)

9 januari 2008

LJN: BC2083

3.2.5 (stap 10)

9 april 2008

LJN: BC9089

4.2.3 (stap 14)

29 april 2008

AB 2008, 209 m. nt. E.J. Daalder

3.2.5 (stap 10)

4 juni 2008

LJN: BD3114

2.2.2 (stap 2),

LJN: AT3883

5.1

LJN: AY4152

3.2.5 (stap 10)

3.2.5 (stap 10)

Gerechtshof
Den Haag
14 april 2005

Rechtbank (Rb.)
Alkmaar
29 juni 2006

126

Arnhem
27 december 2007

LJN: BC2423

3.2.4 (stap 9)

17 mei 2004

LJN: AP0130

7.4.1

25 april 2008

LJN: BD2018

3.2.4 (stap 9)

10 juli 2008

LJN: BD8826

3.2.5 (stap 10)

LJN: AZ5656

4.2.2 (stap 13)

JB 2002, 41

3.2.1 (stap 6)

Den Bosch

Den Haag
5 december 2006

Dordrecht
11 januari 2002

127

128

4

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister
(verwezen wordt naar paragraafnummers en waar mogelijk naar swstappen)
Actieve openbaarheid

Hoofdstuk 5

•  niet ambtelijke adviezen

5.3

Anonimiseren
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Stappenplannen en
stroomschema’s
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Schema hoofdstuk 2
Ontvangst en inbehandelingname Wob-verzoek

Schema hoofdstuk 3
Inhoudelijke beoordeling WOB-verzoek (1)

Schema hoofdstuk 3
Inhoudelijke beoordeling WOB-verzoek (2)

Schema hoofdstuk 4
Afronding besluitvorming

Transparant bestuur
Een praktische handleiding voor gemeenten
over de Wet openbaarheid van bestuur
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