
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Plasterk, 

 

Met deze brief verzoeken wij u ons op zo kort mogelijke termijn uit te nodigen voor een bestuurlijk 

overleg inzake de ontwikkelingen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

 

De reden voor deze urgentie is gelegen in een toename van het misbruik van de wet en het 

ontbreken van juridische mogelijkheden voor gemeenten om maatregelen hiertegen te nemen. 

Onlangs bepaalde een rechter dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) ertoe mag 

besluiten om brieven van een veelschrijver, die een beroep doet op de Wob, niet in behandeling te 

nemen. Gijzeling van de ondernemer die de Wob misbruikt is volgens de Rotterdamse rechtbank 

echter een te zwaar middel. Die uitspraak is strijdig met een uitspraak in een zaak die de gemeente 

Dordrecht tegen dezelfde man aanspande.  

 

De VNG en de burgemeester van Dordrecht, maar ook de rechterlijke macht vragen de wetgever 

nu dringend in te grijpen in de huidige impasse. 

In december 2015 concludeerde de rechtbank Rotterdam namelijk dat de overheid feitelijk weinig 

kan beginnen tegen mensen die stelselmatig misbruik maken van de Wob. De wet geeft een ieder 

nu eenmaal recht op het opvragen van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. De rechter 

kan wel opleggen dat iemand slechts een beperkt aantal Wob-verzoeken mag indienen, maar de 

overheid moet nog steeds elk verzoek om informatie van de betreffende persoon in behandeling 

nemen, ook als het aantal verzoeken het opgelegde maximum ruimschoots overschrijdt.  
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Zelfs als misbruik van de Wob overduidelijk is, zoals in het geval van de inwoner van Dordrecht, 

dan nog ontbreekt het de overheid én de rechterlijke macht aan afdoende mogelijkheden om het 

misbruik een halt toe te roepen. Volgens de rechter is de politiek nu dan ook aan zet: ‘Ingrijpen van 

de wetgever lijkt onontbeerlijk.’ 

 

Al jaren vraagt de VNG aandacht van de minister en de Tweede Kamer om een einde te maken 

aan het misbruik van de Wob. U diende in 2014 weliswaar een voorstel in voor aanpassing van de 

Wob om misbruik tegen te gaan, maar de behandeling van dat wetsvoorstel verkeert in de Tweede 

Kamer in een impasse. 

 

Het voorbeeld van de Dordtse veelschrijver is extreem, maar staat zeker niet op zichzelf. Van 2007 

tot 2015 dienden burgers bij gemeenten informatieverzoeken in over grote hoeveelheden 

kwestieuze gegevens. Een aantal concrete en opvallende voorbeelden van Wob-verzoeken die 

gemeenten ontvingen: 

 

- Per openbare weg c.q. straat  de exacte hoeveelheid van het gebruikte materiaal per opbouwende 

ondergrondlaag, uitgedrukt in hoogte x breedte x lengte en de kostprijs per bedoelde onderlaag in 

de afgelopen 20 jaar; 

- Alle documenten m.b.t. alle werkzaamheden aan wegen en fietspaden in de periode 2003 t/m 2014 

en de geplande voor 2014 en 2015. Tevens wordt om de namen en papieren van desbetreffende 

bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren verzocht; 

- Hoeveel dodelijke ongevallen er hebben plaatsgevonden in de gemeente tussen 1900 en 1910, 

tussen 1910 en 1920 en zo elf decennia tot op heden. Echter met uitzondering van de ongevallen 

op provinciale wegen. Gaarne had ik ook van u willen weten in hoeveel gevallen hier een auto bij 

betrokken is geweest en de gemiddelde leeftijd van de betreffende bestuurders; 

- Alle bankafschriften van gemeentelijke rekeningen voortvloeiend van bijschrijvingen of 

afschrijvingen van gemeentelijke energiebedrijven van 1985 tot heden; 

- Welke bestuursorganen zijn gezeteld binnen uw gemeentegrenzen en wat zijn hun adressen, met 

inbegrip van, per bestuursorgaan, (de vindplaats) van het besluit dat dient als grondslag voor hun 

bevoegdheid; 

- Graag willen we u vragen om een overzicht van alle lantaarnpalen c.q. de straatverlichting in uw 

gemeente in een gangbaar bestandsformaat; 

- Gaarne verstrekken een exacte opgave van het aantal hele en halve stoeptegels in onze 

gemeente. Daarnaast willen we ook het aantal losliggende en omhoog staande tegels en klinkers 

weten. 

 

Wij schatten in dat gedurende het tijdvak van 2007 tot 2015 sprake is geweest van circa 400 unieke 

Wob-verzoeken die op z’n minst kunnen worden gekwalificeerd als dubieus. De kosten voor 

gemeenten vanwege de enorme hoeveelheid werk en de door misbruik van wettelijke 

bevoegdheden opgelegde dwangsommen zijn enorm: inclusief de arbeidskosten gaat het naar 

schatting inmiddels om tientallen miljoenen euro’s. De gemeente Dordrecht is door toedoen van 

één persoon die de wet misbruikt overigens nog veel meer aan arbeidskosten kwijt dan een 

gemiddelde andere gemeente. Die tendens is onverteerbaar in een periode waarin een effectieve 

en efficiënte werkwijze voor een gemeente absoluut noodzakelijk is. 

 

De Tweede Kamer heeft al in 2013 een motie aangenomen waarin de regering is verzocht concrete 

voorstellen te doen om misbruik van de dwangsomregeling tegen te gaan (motie Fokke-Taverne). 
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U heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en in een wijzigingswet de dwangsomregeling 

losgekoppeld van de Wob. 

De VNG is voorstander van een snelle invoering van deze wet en betreurt het dat de behandeling 

hiervan vooralsnog is opgeschort. In het debat in de Tweede Kamer over de wijzigingswet (juni 

2015) bleek dat een aantal fracties ondanks alle signalen twijfelt aan de aard en omvang van het 

misbruik.  

Een snelle afhandeling in de Tweede en Eerste Kamer van uw wetsvoorstel voor aanpassing van 

de Wob is niettemin de meest efficiënte manier om het misbruik te stoppen. Het is hoog tijd dat de 

Tweede Kamer daarmee aan de slag gaat en een einde maakt aan de onnodige maatschappelijke 

kosten van Wob-misbruik. 

 

Op termijn achten wij een modernisering van de Wet openbaarheid van bestuur wenselijk en 

noodzakelijk. Transparantie moet onderdeel worden van de bestuurscultuur, actieve 

openbaarmaking moet de norm worden. Gemeenten kunnen de afhandeling van Wob-verzoeken 

verder professionaliseren en ook de archivering en ordening van gemeentelijke documenten kan op 

onderdelen nog beter en eenduidiger. Dat vraagt het nodige, maar gemeenten zijn bereid om 

daarmee aan de slag te gaan.  

Zo lang het misbruik van de Wob echter aanhoudt ervaren veel gemeenten openbaarheid van 

bestuur helaas vooral als een blok aan het been. De eerste onmisbare stap naar een transparante 

lokale overheid moet daarom door het Rijk worden gezet door het misbruik van de Wob onmogelijk 

te maken. Ingrijpen van de wetgever ís derhalve urgent en onontbeerlijk. 

 

Wij bespreken deze onderwerpen op korte termijn graag met u in de vorm van een bestuurlijk 

overleg, waarbij namens de zijde van de VNG ook de voorzitter van de commissie Bestuur en 

Veiligheid en de burgemeester van Dordrecht zullen aanschuiven. 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad
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