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Morgen begint u de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid (WOO) met de eerste termijn van
de Kamer. Wij hebben fundamentele bezwaren tegen dit wetsvoorstel. In het position paper dat wij u bezorgd
hebben bij gelegenheid van het Rondetafelgesprek over de WOO op 3 september, hebben wij u onze positie 
uiteen gezet. Wij brengen onze voornaamste punten van kritiek graag nogmaals onder uw aandacht. Tevens
vragen wij u minister Plasterk te verzoeken het door hem aangekondigde wetsvoorstel om het oneigenlijk
gebruik van de WOB aan te pakken op korte termijn bij uw Kamer aanhangig te maken.

Hoewel wij positief staan tegenover de intenties van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel om meer actieve
openbaarheid van bestuur te bewerkstelligen en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, zijn wij van mening dat
invoering van het initiatiefvoorstel in de huidige vorm niet goed mogelijk is.
Op een groot aantal punten is bijstelling vereist. Het wetsvoorstel, zoals het nu voorligt, leidt tot een sterke
toename van de bureaucratie en stijging van kosten voor gemeenten. Bovendien is het op een aantal 
onderdelen praktisch onuitvoerbaar. Dat is in deze tijd van meer taken en minder financiële middelen voor 
gemeenten onwenselijk en daarom niet acceptabel. Bovendien hechten wij veel waarde aan een systematische
implementatiestrategie van deze wet: bij het bevorderen van openbaarheid van bestuur telt niet alleen het
juridisch kader, maar gaat het met name om een brede beweging naar meer (actieve) openheid die alle 
Nederlandse gemeenten samen kunnen maken. Die beweging is veel fundamenteler dan alleen een wet in het
Staatsblad plaatsen en vergt bovendien veel tijd en aanpassingsvermogen.

Concreet richt onze kritiek zich op:
1. Actieve openbaarmaking: de plicht nagenoeg alle stukken openbaar te maken, bergt het gevaar in zich

dat adviezen anders opgeschreven worden en dat gemeenten geen informatie van derden meer krijgen. 
Gemeenten krijgen ook uitvoeringsproblemen omdat de hoeveelheid stukken die onder deze plicht zouden 
komen te vallen te groot is. Tenslotte is een openbaarmakingstermijn van een week te kort.

2. Registerplicht: de voorgestelde registerplicht is te omvangrijk en daardoor onuitvoerbaar. Wij bepleiten
een register van documenten van algemene aard, waarvan het logisch of begrijpelijk is dat een burger hier
kennis van kan nemen



3. Uitzonderingsgronden: Het wetsvoorstel voorziet in scherpere uitzonderingsgronden om informatie niet
openbaar te maken. Een belang moet ernstig worden geschaad en niet opwegen tegen het algemeen
belang van openbaarheid. We zijn voorstander van een ‘gewone’ afweging tussen het belang van 
openbaarheid en het belang genoemd in een uitzonderingsgrond. Het enkele “schaden van een belang” is
wat ons betreft voldoende.

4. Persoonlijke beleidsopvattingen: deze blijven een uitzonderingsgrond. In de praktijk zal de afbakening
lastig zijn: is een voor- en nadeel van een beleidsalternatief immers niet per definitie het resultaat van een
mening van een persoon? Voor ons is het behoud van de vrijheid van gedachtewisseling essentieel bij de 
vormgeving van het beleid. De voorgestelde bepaling mag dit belang beslist niet beperken.

5. Bredere reikwijdte: Wij zijn geen voorstander van een bredere reikwijdte dan nu al onder de huidige
wetgeving bestaat, dat wil zeggen dat onder de wet slechts de formele bestuursorganen conform de
definitie in de Algemene wet bestuursrecht dienen te vallen.

6. Informatiecommissaris: Wij zijn geen voorstander van een Informatiecommissaris die de in het
wetsvoorstel beschreven bevoegdheden kan uitoefenen. Dat gaat ons veel te ver: de bevoegdheden van 
de Informatiecommissaris betekenen immers een duidelijke beperking van de autonome beslissingsruimte
van gemeenten. Financiën: de financiële onderbouwing van het wetsvoorstel is vrij dun. Ons komt het
onwaarschijnlijk voor dat de toename in administratieve lasten die uit dit wetsvoorstel voortvloeien geen
financiële consequenties voor gemeenten zullen hebben.

Oneigenlijk gebruik van de WOB en misbruik dwangsomregeling
Op 28 november 2013 hebben de Leden Fokke en Taverne een motie ingediend over het misbruik van de 
dwangsomregeling. In de door de Tweede Kamer aangenomen motie wordt de regering verzocht concrete 
voorstellen te doen om misbruik van de dwangsomregeling tegen te gaan en de Kamer daar vóór 1 maart 2014
over te berichten.

Tegen deze achtergrond vragen wij u minister van Plasterk te verzoeken het door hem aangekondigde 
wetsvoorstel om het oneigenlijk gebruik van de WOB aan te pakken op korte termijn bij uw Kamer aanhangig te
maken. Wij willen u nogmaals te wijzen op de noodzaak van het nemen van snelle maatregelen. Gemeenten
raken gemeenschapsgeld en ambtelijke capaciteit kwijt aan oneigenlijke WOB-verzoeken. Aan het misbruik van 
de WOB moet wat ons betreft per omgaande een einde worden gemaakt.
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