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Betreft Implementatie Wet open overheid

Met deze gezamenlijke brief van VNG, IPO, UvW en het ministerie van BZK
informeren wij u over de Wet open overheid (Woo). Deze treedt op 1 mei a.s. in
working. Het doe! van deze wet is om ais overheid opener en toegankelijker te
worden door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller openbaar te maken
en deze ook voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken. Dat vraagt het
nodige van de organisaties waarop de Woo betrekking heeft, waaronder uw
organisatle. We willen u hierbij graag ondersteunen, onder andere met deze
informerende brief.

De Wet open overheid

De Woo is een belangrijke stap naar het transparanter maken van het handelen
van de overheid. In de wet is als beginsel opgenomen dat iedereen recht heeft op
toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat
overheidsinformatie openbaar is, tenzij een uitzonderingsgrond aan
openbaarmaking in de weg staat. Met een transparantere overheid wordt beoogd
het functioneren van de democratie te verbeteren, zijn er meer mogelijkheden om
het handelen van de overheid inzichtelijk te maken en te controleren, en wordt de
verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid bevorderd.
Stuk voor stuk zaken waar wij en u gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen
en met elkaar vorm en inhoud aan geven.

De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Daartoe kent

de wet een aantal elementen:

•  Alle bestuursorganen^ (centraal en decentraal), waaronder uw organisatie,
worden verpiicht om overheidsinformatie openbaar te maken, zowel uit eigen
beweging (actieve openbaarmaking) als op verzoek (passieve
openbaarmaking).

•  U benoemt een of meer contactpersonen om vragen van burgers te
beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.

' Ook de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State (deels), Nationale Ombudsman en
ombudsmannen op decentraal niveau, Algemene Rekenkamer, de Raad voor de rechtspraak
en het College van afgevaardigden vallen onder de Woo. Deze worden onder de Woo (en in
deze brief) gelijk gesteld met een bestuursorgaan.
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•  Daarnaast vergt de Woo van u dat u maatregelen treft om de duurzame
toegankelijkheid van uw digitale documenten te borgen.

•  In uw begroting en jaarverslag besteedt u in een openbaarheidsparagraaf
aandacht aan de manier waarop u de Woo uitvoert.

•  Ten slotte wordt er In het kader van de Woo door de minister van BZK een

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding ingesteld.

In deze brief gaan we vooral in op het element van de actieve openbaarmaking en
de rol van het Platform Open Overheidsinformatie, omdat daar een intensief
implementatietraject aan verbonden is, waar we u graag in willen meenemen.
Allereerst behandelen we hieronder echter kort een aantal van de overige
elementen van de Woo, waarbij we graag verwijzen naar reeds beschikbare
achtergrondinformatie en handreikingen.

Openbaarmaking op verzoek (passieve openbaarmaking)
De Woo vervangt per 1 mei de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er
gaat daarbij het een en ander veranderen. Zo worden persoonlijke
beleidsopvattingen vaker openbaar. Daarnaast kent de wet bijzondere vormen
van verstrekking waarbij de informatie alleen wordt gedeeld met de verzoeker en

niet openbaar wordt voor een ieder. Een verzoek moet ook elektronisch kunnen

worden ingediend. De beslistermijn blijft vier weken, maar de mogelijkheid tot
verlenging wordt verkort van vier naar twee weken. We verwijzen hier graag naar
de Rijksbrede Woo-instructie^ en naar de handreiking van de VNG^.

Contactpersoon

De Woo schrijft voor dat ieder bestuursorgaan een of meer contactpersonen heeft
om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke
informatie. De contactpersoon helpt bij het vinden van de informatie die de

burger zoekt en legt daarvoor contact met medewerkers die de gevraagde
informatie kunnen verschaffen. Zoals eerder met u gedeeld, dient uw organisatie
deze contactpersoon (of -personen) uiterlijk 1 mei a.s. aan te wijzen.

Digitale informatiehuishouding
Een digitale informatiehuishouding die op orde is, is een voorwaarde voor een

open en transparante overheid. De bepaling uit de Archiefwet dat overheden

documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren,
wordt daarom herhaald in de Woo. Meer specifiek verplicht de Woo

bestuursorganen om maatregelen te treffen om hun digitale documenten
duurzaam toegankelijk te maken en te houden. De minister van BZK ondersteunt

u daarbij door middel van een meerjarenplan, dat lange-termijndoelen bevat voor

de verbetering van de digitale informatiehuishouding en de stappen die daartoe

op korte termijn worden gezet. Daarnaast is bestuurlijk afgesproken dat VNG, IPO
en UvW voor hun leden een deelmeerjarenplan opstellen. Wij vragen uw

medewerking aan het halen van de doelstellingen van het meerjarenplan. Voor

^ Rliksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken I Publicatle I
Rliksoverheld.nl

^ Van Wob naar Woo - tweede druk fvna.nH
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meer informatie verwijzen wij naar het project 'Grip op Informatie"' van de VNG
en naar het Rijksoverheids-actieplan 'Open op orde'.^

Openbaarheidsparagraaf

De Woo bepaalt In artikel 3.5 dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting
aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo
en in de verantwoording verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in
relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de
openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten)
met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van
de informatiehuishouding. Modellen voor de openbaarheidsparagraaf voor de
rijksoverheid zijn inmiddels opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV)®.
In de loop van 2022 zai ook in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies
en Gemeenten een bepaling over de openbaarheidsparagraaf worden opgenomen.

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding
Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding dat op grond van de
Woo wordt ingesteld heeft een adviserende rol aan regering en parlement op het
gebied van de open overheid en de informatiehuishouding. Het College
rapporteert over de stand van de informatiehuishouding in het bestuur, de
voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan en de toegang tot de publieke
informatie. Daarnaast vervult het Adviescollege ook een ombudsfunctie: het heeft
tot taak bestuursorganen te adviseren naar aanleiding van bij het college
ingediende klachten van beroepsmatige verzoekers om informatie (bijvoorbeeld
journalisten en wetenschappers) over de wijze waarop het betreffende
bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt. Voorafgaand aan het
adviseren bij klachten zaI het Adviescollege bemiddelen tussen de klager en het
betreffende bestuursorgaan.

Op dit moment is de werving van collegeleden en de inrichting van een
ondersteunend bureau nog niet afgerond. De minister van BZK streeft ernaar het
college voor de zomer te benoemen. De verwachting Is dat het college dan per 1
September a.s. kan starten met de bemiddeling bij en advisering over klachten.

Actieve openbaarmaking

Naast de openbaarmaking van informatie op verzoek legt de Woo aan

bestuursorganen de algemene inspanningsverplichting op om zoveel mogelijk
informatie - voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten
redelijkerwijs mogelijk is - actief voor iedereen openbaar te maken^. In de wet

wordt daarnaast een aantal informatiecategorieen gespecificeerd® die in ieder
geval actief openbaar gemaakt moeten worden (zie bijiage 1). Diverse
documenten die hieronder vallen worden nu ook al openbaar gemaakt, zoals

wetten, maar er is ook een aantal nieuw openbaar te maken

Informatiecategorieen.

" Weawiizer Grip op Informatie aDrll 2022.odf fvna.nn

^ Actieplan Open op orde aeianceerd - PlQltale Overheid

^ Modellen I Riiksbearotinasvoorschrlften friiksfinancien.nn - Modellen 1.32c en 3.21c

^ Artikel 3.1 Woo (treedt op 1 mei 2022 in werking)
° Artikel 3.3 Woo (treedt gefaseerd in werking, bij koninklijk besluit)
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Gefaseerde invoering

In de wet is voorzien dat de actieve openbaarmaking van de
informatiecategorieen In artikel 3.3 van de Woo gefaseerd verplicht wordt gesteld.
Dat betekent dat de verplichting tot actieve openbaarmaking van die
informatiecategorieen nog niet per 1 mei a.s. in working treedt, maar in de loop
van de komende jaren stapsgewijs (bij koninklijk besluit) wordt ingevoerd.
Deze mogelijkheid van gefaseerde invoering is in de wet opgenomen om u de
gelegenheid te geven uw processen hierop aan te passen. Hierdoor worden de
uitvoeringslasten verlicht en kan de implementatie geleidelijk verlopen. De
precieze fasering van de verplichting is nog niet vastgesteld, maar we zullen deze
tot stand brengen in overleg met uw vertegenwoordiging in de verschillende
overleggen rond de actieve openbaarmaking en u hierover tijdig informeren.

Platform Open Overheidsinformatie

Alle onder de Woo verplicht actief openbaar te maken informatie van alle

bestuursorganen moet voor iedereen op een piek vindbaar en doorzoekbaar zijn,
zodat burgers niet op de vele websites van alle verschillende overheden en

overheidsuitvoeringsorganisaties hoeven te zoeken. Het doel is ook te zorgen dat
de informatie op dit ene platform makkelijk doorzoekbaar is voor geinteresseerde
burgers, bedrijven, journalisten, volksvertegenwoordigers en wetenschappers.
Daarom is in de wet niet alleen verplicht gesteld dat u deze informatie openbaar
maakt, maar ook dat deze openbaarmaking plaatsvindt door middel van een
digitale infrastructuur® die door de minister van BZK in stand wordt gehouden, het
Platform Open Overheidsinformatie (tijdelijke werknaam: "PLOOI'). Dit platform
wordt op dit moment ontwikkeld door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum
Officiele Overheidspublicaties, onderdeel van BZK).

Omdat er vele honderden organisaties moeten gaan aansluiten op het platform en
omdat het actief openbaar maken van documenten door middel van het platform
(op een nader te bepalen moment) wettelijk verplicht wordt, dient het platform
aan hoge eisen te voldoen, bijvoorbeeld wat robuustheid, beschikbaarheid en

schaalbaarheid betreft. De ontwikkeling van het ICT-systeem is op dit moment
nog in voile gang.

Actieve openbaarmaking: waar staan we nu en hoe ziet het tijdpad eruit?

Invoering van de actieve openbaarmakingsverplichting inclusief aansluiting op het

platform moet in de komende jaren bij vele honderden zeer diverse
bestuursorganen plaatsvinden. Om dit traject te realiseren is intensieve

samenwerking en een gedragen implementatieproces noodzakelijk. Dat begint

met het opstellen van een haalbare en voor iedereen heldere fasering. Over die

fasering en over de implementatiestrategie zijn we (rijksoverheid en decentrale

overheden) op dit moment in nauw overleg. Het gaat dan over de volgorde waarin

en de wijze waarop de verplichting tot actieve openbaarmaking van de in de wet

opgenomen informatiecategorieen in werking zai treden. We streven ernaar om

de implementatiestrategie voor de zomer van 2022 af te ronden en daarover dan
ook breed te communiceren.

® Artikel 3.3b Woo
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Ook zijn wij in overleg over de technische inrichting en de aansluitvoorwaarden
van het platform en over de wijze waarop documenten openbaar kunnen worden
gemaakt.

Parallel hieraan vindt de verdere ontwikkeling van het platform plaats. Een eerste
versle van het platform Is nu a! te raadplegen op https://oDen.overheld.nl. U kunt
daar overlgens In dit stadium nog niet op aanslulten.

KOOP ontwikkelt op dIt moment zowel een loket voor handmatlge levering van
documenten aan het platform als een technische koppelmogelljkheld
Cstopcontact') voor geautomatlseerde levering van documenten. Een eerste

oefenomgeving met deze koppelmogelljkheld (API) komt naar verwachting deze
zomer beschlkbaar, zodat u en uw leveranclers samen met KOOP ervaring kunnen
opdoen met het technlsch testen en aanleveren van Informatle aan het platform.
Voor meer Informatle hierover verwijzen wlj naar de KOOP-webslte en -

nleuwsbrlef.^°" Zodra er nieuws Is over de technische aspecten van het platform
en de aansluitvoorwaarden, wordt dat via deze KOOP-kanalen bekendgemaakt.

Beslultvorming op al deze punten vIndt plaats In de Stuurgroep Platform Open
Overheldslnformatle, waarin departementen, gemeenten, provlncles,

waterschappen, Hoge colleges van Staat en de ultvoerlngsorganlsatles

vertegenwoordlgd zljn.

Actieve openbaarmaking: wat kunt u ter voorbereiding doen?

TerwIjI landelljk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het platform, wlllen wlj u

gezamenlljk oproepen om alvast voorbereldende actles op de actieve

openbaarmaking te ondernemen. Een groot aantal bestuursorganen heeft deze

voorbereldlngen gelukklg al In gang gezet. Als uw organlsatle nog nIet met deze

voorbereldlngen Is gestart wlllen wlj u oproepen deze nu In gang te zetten. DIt Is
noodzakelljk omdat deze een behoorlljke Inspanning van uw organlsatle vragen

met een behoorlljke doorlooptljd.

Met name het op orde hebben van uw Interne Informatlehulshouding Is een

belangrljke voorwaarde voor het kunnen Inregelen van actieve (en ook passleve)

openbaarmaking. Heeft u maatregelen getroffen om de duurzame

toegankelljkheld van digltale Informatle te borgen? Heeft u In beeld weike

Informatle uw organlsatle op termljn actlef openbaar dient te maken, en waar

deze Informatle zlch binnen uw organlsatle bevlndt? Weet u weIke processen en
systemen In uw organlsatle mogelljk aanpassing vergen om tot actieve

openbaarmaking te kunnen komen? Zljn de verantwoordelljkheden voor het

Inregelen van actieve openbaarmaking binnen uw organlsatle goed belegd? Als u

dergelljke vragen bevestlgend kunt beantwoorden, heeft u een eerste stap gezet

op weg naar actieve openbaarmaking en Is aanslulting daarvoor op het platform al
een stuk dichterblj. Ook kunt u In de voorbereiding op de actieve openbaarmaking

PLOOI I Platform Open Overheldslnformatle I Voor overheden I KOOP Kennis- en

exDioitatlecentrum officiele overheidspublicatles fkoopoverheld.nh

PLOOI - technische documentatie I QpenAPI Speclflcatie voor aanleveren fkoop.aitlab.lol

Pagina 5 van 7



Kenmerk

2022-0000228992

gebruik maken van handreikingen van onder andere RDDI^^ en VNG ('Grip op
Informatie').

Uiteraard hoeft u niet te wachten op een verpiichting vanuit de Woo, voordat u uw
Informatie actief voor het publiek toegankeiijk maakt. Het is voiledig in de geest
van de Woo om nu alvast documenten actief toegankeiijk te maken op
bijvoorbeeld uw eigen website. Dit gebeurt op dit moment ook zonder de Woo a!
door diverse bestuursorganen op basis van artikel 8 van de Wet openbaarheid van
bestuur.

Tot slot

Graag zetten wij, VNG, IPO, UvW en BZK, samen met u stappen om de actieve

openbaarmaking uit de Woo in de komende tijd te reaiiseren. Wij organiseren
daarom het gezameniijke proces, faciiiteren dat door middel van

informatieverstrekking en het deien van praktische huipmiddelen en houden u op
de hoogte van de voortgang. Daarnaast neemt BZK de verdere ontwikkeiing ter
hand van de infrastructuur waarop u zult gaan aansiuiten.
We staan aan de start van een uitdagend traject. Gezien het grote beiang van een
open overheid is het voor alie betrokken bestuursorganen zaak om hierin te

investeren. Wij roepen u daarom op om samen met ons op pad te gaan.

Meer informatie?

•  Heeft u vragen over de implementatie van de actieve openbaarmaking en

digitale informatiehuishouding? Bezoek dan Actieve openbaarmaking

overheidsinformatie I Proiecten i Riiksoroaramma voor Duurzaam Diaitale

Informatiehuishouding of httDs://vna.nl/Droiecten/ario-OD-informatie.

•  Heeft u een vraag over het Platform Open Overheidsinformatie? Bezoek dan
Voor overheden i KOOP Kennis- en exoloitatiecentrum officiele

overheidsDublicaties (kooooverheid. nl) of mail naar oiooi&kooo.overheid.nl.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,

e Bruins Slot

Handreikina: Actief ooenbaar maken doe ie zo! I Instrument I RiiksDroaramma voor

Duurzaam Diaitale Informatiehuishouding
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De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Jan van Zanen

De voorzitter van de Unie van Waterschappen

Rogier van der Sande

Voorzitter Interprovinciale Bestuurlijke Kopgroep Digitallsering
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Martijn van Gruljthuijsen
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