
Beantwoording vragen 5 tot en met 10 
in een stroomschema

Start

Wob
Beoordeel aan de hand van de artikelen 10 en 11 van 
de Wob of de informatie in de stukken openbaar kan 
worden gemaakt. Het belang van het beschermen 
van het vertrouwelijke onderhandelingsproces 
zal hierbij een minder grote (of: geen) rol 
spelen.

Woo
Beoordeel aan de hand van de artikelen 5.1 en 
5.2 van de Woo of de informatie in de stukken 
openbaar kan worden gemaakt. Het belang 
van het beschermen van het vertrouwelijke 
onderhandelingsproces zal hierbij een minder grote 
(of: geen) rol spelen.

Zie beantwoording vraag 8 en 10.

Waar heeft u de stukken aangetroffen en in 
welke hoedanigheid beschikt deze persoon/
dit orgaan over de stukken?

Heeft u stukken aangetroffen die vallen 
binnen de reikwijdte van het verzoek?

Zijn de stukken opgesteld ten behoeve van 
de (in)formatie?

Is het verzoek ingediend tijdens de 
formatiefase (de fase vanaf de aanwijzing 
van de (in)formateur tot het moment waarop 
de wethouders door de gemeenteraad 
worden benoemd)?

Optie 2
Bij de gemeenteraad, de burgemeester of 
het college omdat de stukken (veelal door 
de (in)formateur) op enig moment aan 
het bestuursorgaan zijn overgedragen of 
anderszins aan het bestuursorgaan zijn 
verstrekt (ten aanzien van de burgemeester: 
al dan niet als gevolg van het bepaalde in 
artikel 35 van de Gemeentewet). 

Zie beantwoording vraag 7 en 9.

De stukken worden geacht te berusten 
onder het bestuursorgaan (veelal: de 
gemeenteraad, de burgemeester en/of het 
college). Het bestuursorgaan moet daarom 
op grond van de Wob/de Woo een besluit 
nemen over of de informatie openbaar kan 
worden gemaakt (of niet).

Zie beantwoording vraag 7 en 9.

Optie 1
Bij de gemeentesecretaris, de raadsgriffier 
of een andere ambtenaar die niet in de 
hoedanig van (ondersteuner van de) (in)
formateur, maar (ook) anderszins over de 
stukken beschikt.

Zie beantwoording vraag 6.

Wob
Beoordeel aan de hand van de artikelen 10 en 
11 van de Wob of de informatie in de stukken 
openbaar kan worden gemaakt. Bezie of het 
belang van het beschermen van het vertrouwelijke 
onderhandelingsproces ook na afloop van de 
onderhandelingen aan openbaarmaling in de weg 
staat.

Woo
Beoordeel aan de hand van de artikelen 5.1 en 
5.2 van de Woo of de informatie in de stukken 
openbaar kan worden gemaakt. Daarbij kan het 
belang van de bescherming van het vertrouwelijke 
onderhandelingsproces, het goed functioneren 
van het bestuursorgaan en het voorkomen van 
onevenredige benadeling van de betrokkenen bij de 
onderhandelingen een rol spelen (art. 5.1, tweede 
lid, aanhef en onder i en art. 5, vijfde lid, van de 
Woo). Tevens moet bij de beoordeling acht geslagen 
worden op het bepaalde in artikel 5.3 van de Woo 
(informatie ouder dan 5 jaar).

Zie beantwoording vraag 8 en 10.

Heeft deze (in)formateur zijn/haar 
opdracht tot het begeleiden van de (in)
formatie gekregen van de gemeenteraad/de 
burgemeester?

Optie 3
Bij de gemeentesecretaris, de raadsgriffier 
of een andere ambtenaar die in de 
hoedanigheid van (ondersteuner van de) (in)
formateur over de stukken beschikt.

Zie beantwoording vraag 6.

Wob
De Wob bevat geen bepaling waaruit volgt dat 
tijdens de formatie niet verzocht kan worden om 
openbaarmaking van informatie. Het Wob-verzoek 
zal aldus volgens de onderstaande stappen moeten 
worden behandeld, waarbij het gegeven dat op 
het verzoek moet worden besloten terwijl de (in)
formatie nog gaande is, kan worden meegewogen. 
Het ligt voor de hand dat groot gewicht toekomt aan 
vertrouwelijkheid van de coalitieonderhandelingen. 
Bezien moet worden of in verband daarmee 
openbaarmaking achterwege blijft onder verwijzing 
naar artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de 
Wob

Woo
Artikel 5.4 van de Woo bepaalt dat gedurende de 
formatie geen verzoek over de formatie kan worden 
gedaan. Het gaat daarbij om alle informatie die van 
de (in)formatie deel uitmaakt en ten behoeve van 
de (in)formatie is opgesteld. Een verzoek dat ziet 
op deze informatie kan (gedurende de (in)formatie) 
worden afgewezen. Dit geldt zowel wanneer de 
(in)formateur wel als wanneer de (in)formateur 
niet door de gemeenteraad/de burgemeester is 
aangewezen. 

Zijn de documenten niet specifiek ten behoeve 
van de (in)formatie opgesteld (maar wel aan 
de (in)formateur toegezonden), dan kunnen 
deze documenten wel tijdens de (in)formatie bij 
het bestuursorgaan waar ze berusten worden 
opgevraagd en kan het verzoek niet op grond van 
artikel 5.4 van de Woo worden afgewezen. Voor de 
beoordeling wordt verwezen naar de kolom links 
van deze kolom.

Zie beantwoording vraag 8 en 10.

De stukken berusten niet onder het 
bestuursorgaan. Als is vastgesteld dat zij 
daar ook niet behoren te berusten, kan het 
verzoek worden afgewezen.

De documenten worden niet geacht te 
berusten onder het bestuursorgaan waaraan 
het Wob-/Woo-verzoek is gericht, omdat 
de (in)formateur geen onderdeel is van 
de gemeente en niet aan de gemeente 
ondergeschikt is. Het bestuursorgaan is 
daarom niet verantwoordelijk voor de 
afdoening van het verzoek. Het verzoek kan 
worden afgewezen en hoeft niet te worden 
doorgezonden.

Zie beantwoording vraag 5 en 6.

Het stroomschema is een versimpelde, schematische weergave van het beslisproces dat in de beantwoording van 
de vragen 5 tot en met 10 wordt beschreven. Voor verantwoorde voorbereiding van de besluitvorming moet ook de 
hoofdtekst met de beantwoording van de relevante vragen worden geraadpleegd.
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