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RE: verslag IWO 10 mei 2022 
 (concept).

Geweigerd Concept, 5.2.162

Verslag IWO 10 mei 2022 Geweigerd Concept, 5.2.163
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1
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon

N T
;.nl

Datum
10 januari 2022

Kenmerk
2022-0000015067

agenda Agenda IWO 11 januari 2022

10 januari 2022 15:00 

Webex-reeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

1. Opening en mededelingen

2. VerslagIWO
Bijiage: Verslag IWO 21 december 2021

3. Terugkoppeling bespreking Woo-instructie in IHJZ

4. Interdepartementale Wob-verzoeken

5. Rondvraag en afsiuiting
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2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Contactpersoon

T 01
@minbzk.nl

Datum
24 januari 2022

Kenmerk
2022-0000042235

agenda Agenda IWO 25 januari 2022

25 januari 2022 15:00 

Webex-reeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

Opening en mededelingen1.

Verslag IWO
Bijiagen: Verslag IWO 11 januari 2022, Overzicht departementale Wob- 
contactgegevens, Overzichtafgestemde onderwerpen

2.

Kamervragen BBB over gebruik Signal
Bijiagen: Vragen Kamerlid Van der P/as (BBB) dd 20/1/2022)

3.

Introductie opzet IWO-special medio februari 2022 BHIBB en 
Bijiage: Conceptversie opzet IWO-special

4.

Gevolgen uitspraak RvS d.d. 19 januari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:128) - 
openbaarmaking adressen agrarische bedrijven ivm emissiegegevens 
(EZK/LNV)
Zie: httPS://deeolink.rechtsoraak.nl/uitspraak?id = ECU:NL:RVS:2022:128

5.

Toelichting geven op de WEF-verzoeken die bij verschillende ministeries 
binnengekomen zijn (BZ)

6.

Vraag vanuit de werkgroep jaarrapportage juridische kwaliteit aan het 
IWO over weergave van verzoeken die zijn afgedaan binnen wettelijke 
termijn naast binnen afgesproken termijn (EZK/LNV)
Bijiage: mail-met-bijiage verzoek 'Bijdrage juridische kwaliteitsrapportage 
2021'

7.

Interdepartementale Wob-verzoeken8.

Rondvraag en afsiuiting9.
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3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Ministerie van BZK 
I&eriie Constitutonele 
Zaken en Wetgeving

Contactpersoon

T

Datum
november 2021

memo AfgestBmde onderwerpen IWO van 2011 tot heden

IWO 2011 Afgestemde onderwerpen

8 maart
Reactles moeten niet openbaar gemaakt v\(orden Indlen, beloofd Is om . 
dat nlet te doen. Het anonimiseren van reacUes kan een grate aanslag 
OR de capadtelt betekenen. Veel deelnemers van Ihternetcorisultatles * 
vlndemhet goed als hiin reactles o^nbUar wordert’ gerriaakt.

Informatie op Yammervalt in principe onder de Wob 
Yammer Is een sodaal netwerk op Internet. BInnen Yammer Is het 
mogelljk een bedrijfsnetwerk op te zetten. De server van Yammer 
staat In Amerlka. Getracht kan worden om te beargumenteren dat de 
Informatie nlet bIJ het departement berust. Als dat nlet houdbaar Is, 
kan men praberen om de Informatie op basis van artikel 11 van de 
Wob nlet openbaar te maken

24 mel

Letterlijic citeren niet mogeiyk bij archiefverklaring 
IiKilen onderzoeker bepaalde Informatie letterlljk wll gebrulken voor 
een te publlceren stuk, dient onderzoeker een Wob-verzoek In te 
dienen voor die Informatie die hIJ letterlljk wll dteren. HIj mag de tekst 
nlet publlceren voordat er een Wob-beslult Is genomen, omdat hij 
Immers een gehelmhoudlngsverklatlng heeft getekend. De 
onderzoeker kan er ook voor klezen om In plaats van letterlljk te 
dteren, een samenvatting te maken. Indlen het Wob-verzoek wordt 
afgewezen, moeten de gedteerde passages ult de tekst verwijderd 
worden. Een sdiending van de verpllchting tot gehelmhouding kan 
strafrechtelljke gevolgen hebben. Ook kan de schending van 
vertrauwen consequentles tebben voor andere onderzoekers van 
dezelfde Installing.

\

Opzetten rijksbrede zienswijzeprocedure 
Als verwacht wordt dat men bezwaar zou kunnen maken, dan moet Je 
belanghebbenden om een zienswijze vragen. Als mensen lets 
aanleveren op grand van een wettelljke veipUchtlrig geldt dit nlet, 
maar In andere gevallen Is het toch min of rheef een gevoelskwesti e.
Je maakt dan zelf een Inschatting of iemand bezwaar zou kunnen 
hebben bij openbaarmaking. Het zal nlet eenvoudig zijn om daar __

28 juni

I
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Datum
november 2021

heldere afspraken over te maken. Informeel contact opnemen met 
belanghebbende Is een optie. Een zienswljzeprocedure via de 
Staatscourant is wellicht de meest geschikte manier om een grote 
groep belanghebbenden te benaderen.

I

III
Derde belanghebbende attenderen op beroepsprocedure 
Het karakter van het besluit speelt mee In de afweging die gemaakt 
wordt. Van belang is of in de bezwaarfase de derde belanghebbende 
ook Is gevraagd of deze bedenkingen heeft tegen of^nbaarmaklng. In 
de aanbiedingsbrief aan de rechtbank wordt de derde belanghebbende 
benoemd.

6 September

li oktpt^r ; /

22 november /
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IWO 2012 Afgestemde onderwerpen'

Start ontwdckelii^ standaardbri^venyppjde Wpb
Vanult het irtlZ is een werkgroep Ingesteld om qnder andere modellen
qp het terrelnyan de Wob te gaan ontwikkeien en die rijksbreed af te

•' 'rtemmen., \ ' ‘7 / , ■ ‘ ’ '' ■-' • ‘; ; * ■ ^ .

ipjamiart

14 februarl /

27 maart ’ HetRijkbrengt geenkosteh in rekening voorhetafliandeien
■ ■ ■ j.....■• ■ van een Wob-verzoek ’ • ^

De in het kadervan een Wob-verzoek gemaakte kosten voor het 
kopiiren van dcpimehten kunnen In rekening warden gebracht bij de 
verzoeker. Editer, de Interne werkafspraak bij het RIJk is dat er geen 
kosten In rekening worden gebracht. <

Start actieve openbaarmaking bestuurskosten
Het voorstel tot actieve openbaarmaking van de bestuurskosten van
bewindspersonen, SG's en DG's is in het SGO aanvaard. Het SGO wil
de adieve openbaarmaking per 1 Januarl 2013 of zoveel eerder als
mogelljk en als continue proces. De verdere uitvoering Is belegd In het
lOFEZ en het lOHFA. Het voorstel zal ook aan de MR worden
voorgelegd.

15 mel

/19]unl

Praktijk rondom meesturen reeds openbaredocumenten
Het wel of niet meezenden van reeds openbare documenten aan 
verzPeker Is afhankeiijk van het verzoek. De lijn is om naar bevind van 
zaken te handelen. Wanneer een document gemakkelijk vlndbaar Is, 
kan een link meegestuurd worden. Ook de omvang van het document 
kan een rol spelen. Soms kan een document meegestuurd wordt om 
dlenstverienerKl tezijn.

11 September

Wob-uitvoeringsregeling blijft bestaan 
In het verleden Is er een rtandaard Wob-uitvoeringsregeling 
ontwikkeld door AZ, die door alle mlnisterles gevolgd Is met de 
gedachtepm meer uniformiteit in de afhandeling van Wob-verzoeken 
te oeSren. De ankerpunten zijn dat gedeeltelijke afwijzingen, politlek 
gevoelige en mediaverzoeken door de SG worden afgehanrteld. Dit 
model is vervolgens de standaardpraktijk van alle departementen 
geworden, maar er werden wel weer uitzorrderingen gecreSerd voor de 
grote uitvoeringsorganisatles als de IND en de Belastingdienst. De 
Wob-uitvoeringsregeling beschermt de positie van de Wob-coOrdinator 
en zorgt voor een verpllchte juridlsche toets in het behandelproces. Dit 
plelt ervoor om de Wob-uitvoeringsregeling niet af te schaffen.
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f 16 oictober 1start tofstandkoming RijlMbrede VVobTleidraa'd I 
Eerst zijn de verschtllende departementale iSdraden va^meld en 

' bekeken. Vetvoigens Is er als basisdocurnent gekozen, die de 
meeste baslselemehteri al bevatte. Vetvoigens zijn deandere leidraden ’ 
gebruikt om dat basisdocurnent aan te vulleri. <•

i

t
Documenten over formatie niet openbaar
De lijn is om documenten over de kablnetsformatie niet openbaar te
maken op grand van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob.

4 december
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Afgestemde onderwerpenIWO 2013

''Start d^itaat lakkeh^
DigiCaal lakken Is goedgekeurd In het 0WJZ. , , , *

Naam.van een rechtspersoon is geen persoonsgegeven 
De naam van een recMspersoon waarln de haam van 'een na&iirlijk 
persoon Is verwerkt kan nidt zonder meer beschouwd Worden als een 
gegeven dat betrekkihg ^ft op die natuurlljke person en daarmee . 
onder de werklrjgssfeer van de Wbp worden gebradit De band tussen 
een natuurlljk persoon en de rechtspersoon die zijn naam draagt kan 
immers zeer divers zIJn. Zelfs is mogelljk dat ledere band ontbrrckt of 
bp zeker moment gaat ontbrekeh zondbf dat dit tof naamswijziging 
van de rechtspersorm leidt.

ISJamiarl

/5 maart

Persoonlijke beleidsbpvattingenen cbncepten 
* Gedeeltecii van corKepteii die afwijken van de definitieye yersie zijn

persqordijke beleidsopvattingen, ook In gevallen waarin de definitleve 
tekst niet bi^nbaar wordt. : ,

. A^emene Rekenkamervaltiiiet onder deWob' ^
De AR wordt niet geadit een bestuurirar^an te zijn en valtdus diet 
onder de Wpb. Er zijn procedurele afspraken over de aMemmlng over 
kuicken van de AR die bij de departementen liggen. ^

9 apill

Richtlijnen publicatie Wob-verzoekenoprqksoverheid.nl 
De afspraak Is dat alleen het Wob-besluit en de bijiagen, 
geanonimiseerd worden gepubliceerd op i1jksoverbeid.nl. Het Wob- 
verzoek wordt niet gepubliceerd. Gegevens van de verzoeker, 
contactpersoneri en namen en handtekeningen van ondertekenaars 
niet zijruie SG of DG worden ook weggelakt.

21 met

Geschatte kosten afhandeling Wob-verzoekopnemenin besluit 
Voigens de vastgestelde rljksbrede format dient In een Wob-besluit 
geen passage opgenomen te worden over de geschatte kosten voor de 
afhandeling van een Wob-verzoek. Met de rljksbrede format wordt 
geprobeerd toe te werken naar meer harmonisatie.

Riiks%ede%ob-leidraad,aangeno,nienin,IOWJZ
De leldraad is gertcht op de niet'jurldisch pnderlegde # . ..
beleldsarnbtehaar. Deteldraad bledteen algemeeri overzidit vari de ’ 
Wob, zonder jurldische nuances, maar'met'vborbeelden ult de praktijk. j 
Er is gekozen vpof eeiiyoudlg taalgebrulk, waarUJ de kemboodschap | 

__ zb vedl rnbgefijicjri de eerkOzin van e|keallrieastaat. Teyens wordt j

25 juni

Pagina 5 van 34



Datum
november 2021

. gebrulk gemaakt van vopriieelden in aparte.kadep brp d^^ediie tipe,
telichten. De leldraad moet ultstralen dat openbaartjeld regel is, en , ; 

•" -geenytzondertng?'^ ^ i , •; ,,
-■#

/27 augustus

, , . Nieto|i«nbaaT;,niakenl>ankrelieningnuminer
Gekozen kan wqrden om bet rekeningnunimer van priybpersonen we|

' wegte iakken, maar dat van bedrijven niet. Olt kan vergeleken worden 
met adressen: het adres van het ministerie lakje ntet, maar een > 
prfvbadres wet.'' • »

8 oktpber

/19 november
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Afgestemde onderwerpenIWO 2014

Plaatsti^ van Wob^verzoekehdp rgksbyeirh^id'nl .
De afspraken hieromtrent zijn duideiijk, maar worden hlet con^uent 
(tijdig) door alle departementen uitgevoerd. De afspraken dienen door 
alle depaiteitienten dpgepakt te worden.

14 Januail

Ontvangstdatumperfaxen per post ingediend Wob-verzoek 
Als verzender krljg Je per fax vaak automatlsch een 
ontvangstbevestiging. Mocht er dus een discussie over de termijn 
ontstaan, zit Je met het aanhouden van de datum vanontvangst van 
de fax alUjd veillg, mits die als eerste ontvangen Is.

25 februarl

Ntet gepublkeerde recKterlgke uitspraak is openbaar 
Een rechteriijke uitspraak is per definitie openbaar, dus de Wpb IS 
daarop nliet van tmpasslng. Niet gepubllceerde uitspraken kunnen bij 
de rechtbapk zelf opgeyraagd worden. Het piibllcatiebeleid van de 
reditbank kan niet leidend zijri om te bepalen of de Wob van 
toepassing is of niet.

I 8 april

Start samenwerkingsruimte IHJZ
Op de samenwerkingsruimte van het IHJZ zijn, onder het kopje 'IWO', 
agenda's, verslagen, Jurisprudentieoverzichten en belangrljke bIJIagen 
die met de agenda meegezonden zijn te vinden. Warner er behoefte 
Is aan meer of andere Informatle In de samenwerkingsruimte, kunnen 
de leden dat aan de secretaris aangeven, of zelf documenten in de 
samenwerkingsruimte plaatsen.

20 mei

r- I....IJuli

2 September Contact IWO en SCO
Alleen de verzoeken die de SGs zelf raken worden In het SGO 
besproken. Het Is aan het SGO om te bepalen wat daar besproken 
wordt. In het contact met de eigen SG kan aangegeven worden dat 
een verzoek belangrijk is en dat het besproken kan worden met 
collega SGs. Een grotere betrokkenheid van het IWO bIJ het SGO 
zonder een daartoe strekkende wens van het SGO lijkt niet aan de 
orde.

Lakken natte handtekeningen
Het lakken van handtekeningen gebeurt standaard op advies van de 
NCTV In verband met identiteitsfraude.

i;l4oktober Openbaarmakingoaiiienyan externenmeteen piibteke fuhctie 
" ."tbgvoort^eldOik, burgemeester,’Wethoud.er)’ ^
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Als lijn kan worden gehanteerd dat deze namen openlkiar worden 
maakt, omdat deze per^nen eeh pgbtieke fiinctie bekleden. Hlerbij 
kan de context vyaarln externen meteen publieke functle genoemd 
worden van belang zijn. Zo kan openbaarmaking achlerwege blljven ’ ' 
indien het dodiment zietbp een bepaalde, bljybprbireld geheltne;' ~ 
bespreking. In dat laatste geval zit Je onder het bereik vanartiket 10, 
tweede lid, aanhef en onder g,- van de Wdb; het vboricofnen van ' '' 
onevenredige bevoordeling of benadeltrig. Het Is irnmers van belang 

; dat‘rnen Vertrouwelijk overleg kan voeren.'
Zi0vdordehuidigestavaza indeomgangmeinamende 

, Wob-irHStrudie yah april 2021

Start actieve openbaarmaking informatie regeringsviuchten 
In het SGO Is besloten om Informatie over regeringsviuchten actief 
openbaar te maken.

25 november

Pagina 8 van 34



Datum
november 2021

Afgestemde onderwerpenIWO 2015

UitzeUen'vufetregeis archivering e-mails en Wob'
- Het is aan de departementen overgetaten om te bepalen op weike 
manler de 'vuistregels en tips en trid<s archivering e-mails en Wob' 
birvien de eigen organisatie 2ulien worden uitgezet.

13 januarl

Vergaringsplkht is een ondergrens
- De bevat Wob geen verpllchting om gegevens te vervaardigen die 
niet in bestaande doojmenten zl^ neergelegd, ongeacht de mate van 
inspanning. De ji^sprudentle geeft voor wat betreft de 
vergaringspiicht een ondergrens aan. Als bestuursorgaan mag je altijd 
'meer", m.a.w. Je mag als bestuursorgaan verder gaan dan de 
ondergrens die in Jurlsprudentie Is beschreven en dus beslulten om 
bepaalde Informatie samen te voegen voor de verzoeker.

Ter inzage legging = documenten reeds openbaar 
Geredeneerd kan worden dat gevraagde documenten reeds openbaar 
zijn Indlen de documenten In het kader van een ander Wob-verzoek 
openbaar zIJn gemaakt via het verlenen van inzage. Wei dient aan 
verzoeker uitgelegd te worden waarom de documenten destijds via het 
verlenen van inzage zijn verstrekt en waarom er sprake is van een 
onevenredige benadeling Indlen de documenten zouden worden 
opgestuurd.

24 februari

Betekenis indhridueel dossier
In het 'model Wob-beslult' staat dat stukken die openbaar zijn 
gemaakt op grond van de Wob op www.r1Jksoverheld.nl worden 
geplaatst, tenzij er sprake Is van een individueel dossier. Een 
'IrKlivIdueel dossier' houdt In dat het moet gaan om een individuele 
zaak. Het Is niet van belang of verzoeker een individu is.

7 april

Wob-verzoeken kunnen op twee manieren worden ingediend 
via de elektronische weg
(Memodwingend voorschrijvenformuiier voor elektronisch 
indienen Wob-verzoeken)
Een bestuursorgaan kan aan de toegang tot het verkeer langs 
elektronische weg nadere elsen stellen met het oog op een unIforme 
behandeling en een veillg dataverkeer. In het kader van indienen van 
Wob-verzoeken langs de elektronische weg dient gedacht te worden 
aan twee wijzen van Indienen. Op de eerste plaats, kan het 
bestuursorgaan dwingend voorschrijven dat een bepaald e-mailadres 
gebrulkt dient te worden voor het Indienen van Wob-verzoeken. Op de 
tweede plaats, kan het bestuursorgaan dwingend voorsciwijven dat 
gebruik wordt gemaakt van een op de Wob toegespitst online 
contactformulier. Dit contactformuller zou vergelljkbaar kunnen zijn

19 mei
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met het contactformulier van'Informatle RIjksovertield' op 
Rljksoverheid.nl. Aan de hand van deze twee wijzen van Indienen kan 
het elektronisch Indienen van Wob-verzoeken worden gekarrallseerd.

Documentencategoriserenis mogeKjk
Het is niet mogelljk om Wob-verzoeken niet In behandeling te nemen 
in verbarKi met de omvang van hetgeen gevraagd wordt. Het is wel 
mogelljk om de documenten te categorlseren, zodat verschillende 
documenten onder bepaalde categorleSn kunnen worden geschaard.

Openbaarmakingnaam verzoekermag in beginsel niet 
De rraam van de verzoeker mag niet starulaard openbaar worden 
gemaakt. Uitspraken van rechtbanken bevestigen dit. Er zijn 
verschillende situatles mogelljk, afhankelijk van de Inhoud van een 
verzoek, voor wat betreft het openbaar maken van de naam van 
verzoeker.

Leges heffen voor het behandelen van Wob-verzoeken mag niet 
Het heffen van leges voor het behandelen van Wob-verzoeken mag 
niet. Op grond van jurisprudence Is het wel toegestaan om kosten in 
rekenlng te brengen voor het vervaardigen van kopleSn.

30 juni

PuMicatie op Rijksoverheid.nl binnen vgf dagen
De met een Wob-beslult openbaar gemaakte documer^en dierten 
binnen vijf dagen na toezending aan de verzoeker op de website van 
de Rijksoverheid gepubllceerd te worden. Over de communicatle 
rorrdom Wob-beslulten heeft het WVO afspraken gemaakt

ZBO en toepassing Wob
(Leidraad instellen ad hoc externe com missies)
Een capadteltsprobleem voor wat betreft behandelen van Wob- 
verzoeken moet worden optgelost bij het ZBO. Als ministerle kanje het 
ZBO (juridisch) ondersteunen Indlen zij onvoldoende technische kennis 
hebben. Van belang Is om afspraken te maken over wie, wanneer, 
welke rol krijgt. Ulteindelljk blljft het ZBO verantwoordelljk voor het te 
nemen beslult. Als de documenten zowel bij het ministerle als bij het 
ZBO berusten, moet je afstemmen bij het nemen van het beslult.

1 September

E-maihrerkeertussenPA's en bewindspersonen 
(Memointerdep. iijn inzake enkele Wob vraagstukken)
Het e-mailverkeertussen PA’s en bewindspersonen valt onder de 
reikwijdte van de Wob. De e-mails van PA's dienen te worden 
beschouwd als documenten In de zin van de Wob. Als een Wob- 
verzoek breed geformuleerd is, dan heb je meerruimte om e-mails 
van PA's niet onder de reikwijdte van het Wob-verzoek te laten vallen. 
De e-mails van PA's dienen niet standaard betrokken te worden bij een 
Wob-verzoek, tenzij er concreet om deze gegevens gevraagd wordt. 
Hoe je de e-mails van PA's op een Inventarlsatlell^ opneemt. Is een
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ander punt. Er zijn verschiliende variaties voor de opzet van een 
inventartsatieiijst. Je kunt de e-mails van PA's abstract omschrijven op 
de Inventartsatieiijst, zoais bijvoorbeeld "e-mail medewerker 
[departement]".

WhatsApfi- en sms-berichten
(Memo interdep. Iqd inzake enkeie Wob vraagstukken) 
WhatsApp- en sms-berIchten vallen ook onder de relkwl^e van de 
Wob als het gaat om documenten die bij het bestuursorgaan berusten. 
Onder deze definite van een 'document' vallen ook digitale gegevens. 
Deze gegevens vallen niet onder de Wob Indlen de ze verwijderd zIJn 
en dus nIet meer In de telefoon staan. Deze gegevens dler^n slecht 
betrokken te warden bIJ een Wob-verzoek Indlen explldet om die 
gegevens gevraagd wordt.

^ Z/e gewijngd standpunt nav uitspraak RvS 20 maart2019 
(ECU:NL:RVS:2019:899)-> WhatsApp en Nns-berichten zijn 
documenten en vallen onder de Wob

Openbaarmaking advies Pels Rijcken
Indlen een departement beslult een advies van Pels RJjcken openbaar 
te maken, dan dlent die handelwljze gezlen de onwenselljke 
precedentwerking te warden besproken In de MR.

Zie ook het LA-stroomschema

l3'oktober'y. _■ WettenpocketWpb-.i ^ y -
* Er bestaat geen behoefte aan een wettenpocket voor de Wob; Een 

Wettenpocket Wob heeft geen meerwaarde riaaid: de bestaande ■ ' 
‘ middeleh, zoais Sdii OP MAAT en Lexf)ll(atle.; ; j

WenseDjkheid om de kosten van beantwoording van een Wob- 
verzoek op te nemen in een Wob-beshiit 
Er Is geen beslult genomen door het SCO om deze kosten In de 
toekomst op te nemen In een Wob-beslult. Het onderwerp Is reeds 
eerder In het IWO behandeld. De berekeningswijze Is 'een slag In de 
lucht', zeker als een departement Wob-verzoeken decentraal 
behandelt.

24 november
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mb 2016 A^estemde onderweipen

19 januari Belangafweging bij bescherming persoonlo^e leven^feer
■ « (Memobetekenisuhspraak ABRvSnamenz^aksofficieren)
* ' In memo wordt gecondudeerd dat de uitspraak geen gevolgen 
^ hee^ voor Inspedieambteharen. De uitspraak past in de lijn van

, Jurisprudence van de ABRvS Waarfn minder vaak wordt geooideetd dat 
' , de besd«rming van de persoordljke leyens^e^r van ^n am|tenaar 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

be vraag.of de naam van een ambtenaar openbaar dient te warden 
gemaakt, kornt telkenS terug in een andere gradatle. De bOKbermlng 
van de persponlijke levenssfeer van een ambtenaar weegt in ieder 
geval niet zwaarder dan het belang van openbaarheid Indlen sprake is 

■-van: ,
1. een ambtenaar die ult hoofde van zijn functie in de openbaarheid 

treedt; ,
2. een arobtenapi'die zelfstendige (wettelijke) bevoegdheden heeft 

enwanuit dat perspectief controleerbaar moet optreden. ttn 
ambtenaar die een brief In mandaat heeft orkiertekend, moet in , 
beginsel aanvaarden dat zijn Of haar naam met de ondertekening 
van de brief naar buiten kOmt.

■* Z/e in dit kader rte gewijzigde Wob-in^tTuctie van april 2021

Matte handtekening wordt niet openbaar gemaakt 
Bestaande^praktijk Is om een hatte handtekenirig niet openbaar te . 

, . maken. bit Is, op aartraden van de NCTV, in het kader van het * 
tegengaan van IdenUteJtsfraude afgesprpken, flaaSt de misbrulkfa^or 
is het tegengaan van identiteitsfraude de belangrijkste reden waarorn^ 
een natte handtekening niet openbaar wordt gemaakt;

.Zkmswijze in bezwaadyse;''" '■■' '''
sOezlenswiJze yan een ielanghebbende dient opgenomen teworden 
op de InventarisliJst die wordt opgesteld ten behoeve van een 
hoorzitting in de bezwaarfase, omdat de zienswijze In principe een op 
de zaak betrekking hebbende stuk is.
r In de bezwaarfase kan de besiistermijn niet worden opgeschort om 
een zienswijze te vragen. Wei kan toestemrning gevraagd worden aan 
verzoeker om de besiistermijn op te schorten.

Openbaarmaking reacties intemetconsultatie 
Er hoeft geen zienswijze gevraagd te worden, orhdat de infOrmatie ' 
openbaar wordt gemaakt in niet tot petsonen herteldbare vorm. Indlen 
een reactie vertrouweiljk Is gegeven, dan dient wel een zienswijze 
gevraagd te worden: ,

j
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^ Berekeningtweewekenterinijfibij ujtgeisteldeopenbaarmaking ’ 
- In prindpe kan 4§n; week extra gerekend worden vanwege het 

postprbcas. In sommige gevallen bemdelHJken postprocessen het 
r vaststellen of is voldaan aan de termijn van twee weken. _

FactsheetWob/Who/opendata >
De factsheet kan als hulpmiddel dienen bi] het bepalen van welk 
regime van toepassing Is.

1 maart

12 april AanpakmBbruik yah recht bg Wob-verzoeken '
MIsbrulk van, liedit. bij Wob-verzoeken Is een optelsom van een aanta! 
elementen en daarpm; Is het van betahg 6m daar als bestuursorgaan 
alert op te zijn. Felteri en dossieropbouw zijn hiefbij erg relevant. Door 
lenM Is een vragerjlijst opgeSteld die kah helpen bIJ Wet doorvragen 

1 rlchtl^ gemachtigde en/6f verzoeker
Zie6ok uit^ken RvS (lbvECU:NL:RVS:2021:2170) met:

, , vastejwisipnM^tieliJn.

Start actieve openbaarmaking ADR-rapporten 
leder ADR-rapport dat na 1 Juli 2016 wordt opgesteld, dient in beginsel 
actief openbaar te worden gemaakt door het opdraditgevende 
minlsterie.

•* Zie ook de BZK-kamerbrief d.d. 21 november 2016 
'Voortgang actieve openbaarmaking van 
onderToeksrapporten'

24 mei

28juni, ; '7', Prhra€:Y,ehopen"da'ta^^'
Als het gaat prTi pflyary blj open data> dient de Wob faesdwuwci te 

; worden als kader ^dr het beschlkbaar stelleh van open data voor
hergebrulk. pit^at ook In de'Handreiklr^ open data'. HierbiJ dienen 

! . ‘ “ departementen rekening tehouden met dat de data niet tot
persoonsgegevens.temg te herleiden zijn, rn.a.w. dat sprake Is van

- . ' gepseudcfnimiseert^ data. Dat is een inschattiiig dat leder
- - departement vodr zlchzelf dient te makah,.zodat datasets vellig

' I . ’ t * ontdaan worderi vari per^nsgegeyetis. 1 : ' ^

. I Is het beschflcbaar steilen van open data een feitelgk
^andeimg? » • y* .

Er moet eerst een jurldisdie afweging gemaakt worden: Wob c.q. Who 
toets. Het openbaar maken van overheidsinformatle (Wob) c.q. better 
beschikking steilen.van overheidsinformatle (Who) Is een bestult in de 
dn van de Awb. Editer, het als open data ter beschikking steilen van 
die tnfonmatie. Is een feitelij^e handeling. Dat gaat lumdljk om de 
vervolgvraag hoe/6p waike wijre men de informatie openbaar 
maakt/ter beschikking stelt. Pie feiteiljke handeling vioeitvoort uit tet ; 
besluit: een bestuursorgaan zai aan een positief besiult gevoig geven 
door het felteiijk beschikbaar dellen van open data. : 7 '

I
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13 September IngebrekestelOng converteren in bezwaar
Een openstaande vraag Is of het bestuursorgaan een vanaf 1 oktober 
2016 ingedlende Ingebrekestelling moot converteren in een bezwaar. 
Tegen het niet of niet tljgen nemen van een beslissing op een Wob* 
verzoek. Het bestuursorgaan dient contact op te nemen metde 
indiener van het verzoek. DaarblJ dient de indiener erop gewezen te 
worden dat de Wet dwangsom is losgekoppeld van de Wob en dient de 
Indiener voorgesteld te worden om de ingebrekestelling om te zetten 
in een bezwaarschrlft wegens het ultblljven van een besluit. 
Rechtstreeks beroep bij de rechtbank Is een optle die blljft bestaan 
voor de Indiener van het verzoek.

Informeren bewindspersonen over Wob-verzoek 
De Informatievoorzienlng aan bewindspersonen Is afhankelljk van de 
poiitiek-bestuurlijke gevoeligheld van het Wob-verzoek.

Beoordeling docunienten van de PV-EU, '
Alsvaste lijn Is afgesprbken dat het vakdepartement Wob-verzoeken 
beharvleld over documertten van de PV en dat medewerkers van de PV 
onderde vprantwoofdelijkheld van het vakdepartement vallen. De PV 
Is vaak een doprgeefluik en de PV kan zelf geen documenten 
beoordelen op grand van de Wob. Vanuit praktische overwegingeh is 
besloten om het vakdepartement Wbb-vefzoeken te laten behandelen 
over dooimenten van de PV. . , T

25 oktober

Openbaarmaking uitvoeringstoetsen rijksinspecties 
Uitvoerin^oetsen van rijksinspecties dienen gezlen te worden als een 
bijdrage aan de interne beleidsvoorbereiding van het vakdepartement. 
De rijksbrede lijn is dat deze uitvoeringstoetsen niet openbaar 
gemaakt worden.

6 december

Pubikatie op Rijksoverheid.nl
De Instructle uitvoering Wob biedt de rulmte tussen nul en vijf dagen 
voor het publiceren van een Wob-besluit op Rijksoverheld.nl. Een Wob- 
besluit dient dus binnen maximaal vijf dagen gepubticeerd te worden 
op de website, wat Inhoudt dat het ook sneller mag.
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Afgestemde onderaerpenIWO 2017

Gevolgen uitspraak Hpngaar^ Helsinki .ComitOtegen Hongarije 
voor de Nedertandse praktijk
De uitspraak dient geen geVdtgeni, te hebb4n vwir.de huidi^ Wob- 
(Hal^Jk. De absolute uitzonderlngsgronden van artikel 10 van de Wob 
dienen niet zonder meer; zonder nadere belangenafweglng en 
motiveiing, te mogen worden toegepast. De uitspraak van het EHRM is 
relevant voorlanden die geen regelgeying hebben op het gebied van 
openbaar bestuur. , I

>24januari

Openbaarmakingsmsen WhatsApp-berichten
De volgende lijn dient door mlnisterles gehanteerd te worden: sms en
WhatsApp-berichten zijn geen documenten in de zin van de Wob.

■* Z?e gewijzigd standpunt nav uitspraak RvS 20 maart 2019 
(ECU:NL:RVS:2019:899)-> WhatsAppen sms-berichten zifit 
documenten en vallen onder de Wob

7 maart

Naam verzoeker wordt niet gedeeld met derde 
belanghebbende, tenzi] de verzoeker daartoestemming voor 
geeft
Soms vragen derde beianghebbenden naar wie het betreffende Wob- 
verzoek heeft ingediend. Als vaste lijn kan worden gehanteerd dat de 
naam van de verzoeker niet gedeeld wordt, omdat het een 
persoonsgegeven betreft. Daarop kan een uitzondering gemaakt 
worden: als verzoeker toestemming geeft om zi]n naam bekend te 
maken bIJ derde belanghebbende.

Ihterdepartementale coOrdinatie en de verwerking ybn 
.. .'persooiis^gevens

Afgesproken is dat ten tet^ve van Interdepartementale cpdfdinatie 
de huidige praktijk van het per e-mail delen van een Wob-verzoek met , 

. daarlfi de perktot^egevens van de verzoeker gehandtoafd blljft, met 
' de toevbeging dat Indien het Wob-verzoek niet relwartt Is voor een 

tepaald mirilsterle, dat mitjisterle het Wob:verzoek en dus de ,
persoonsgegeveris van de verzoeker verwi^erd. Het wordt van belahg . 

. geacht om volddende ^Tdentificeerde pei^or^^eye^ te hebbert ; 
van een verzoeker ten behoeve van de cr^rdlnatie. Kn Wob-verzoek 
hoeft dus nietgeanonimlseerd lohdgestuurd te worden tep behpeye ; 
van Interdepartelmentale coOrdlnaOe. ,: ' ” ; . ' i

18 april

I

Verhouding Wob en WNT
Zowel In de tekst van de WNT als In de Memorie van Toellchting bij de 
WNT Is niets opgenomen over de verhouding tussen de Wob en de 
WNT. Paragraaf 4 van de WNT behelst geen bl{zondere

30 mei
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openbaarmaklngsregellng; de WNT kan nieta\s een wetteiyk 
vastgelegde specifieke toepassing van de Wob worden gezien.

Checkfet bq interdepaitementale codrdinatie 
De checklist is een goede controlelijst die voor Interdepartementale 
cofirdinatie van belar^ is. De checklist kan gebruikt worden Wj 
Interdepartementale codrdinatie, waarbij afhankelljk van het verzoek 
bepaald wordt welke vorm van codrdinatie gehanteerd zal worden. In 
cte checklist zijn punten benoemd die relevant zijn om door te nemen 
voordat een Interdepartementaal Wob-verzoek behandeld gaat worden.

11 jull

Wob en kadastraie gegevens
Brondocumenten van het kadaster en ult brondocumenten 
samengestelde uittreksels/producten, zijn reeds openbaar. Hoofdstuk 7 
van de Kadasterwet Is als ultputtende regellng van toepassing die 
documenten. Dit houdt concreet In dat het kadaster inzage in de 
openbare registers veiieent en dat het kadaster gewaarmerkte 
afschrlften en ulttreksels van de In die registers ingeschreven of 
geboekte stukken afgeeft. Omdat die documenten reeds openbaar zijn, 
mist de Wob toepassing.

Adobe Acrobat/Pro
De tekst die aan de hand van Adobe verwijderd is met 
'redactiewijzigingen toepassen', kan niet teruggehaald worden. Dat kan 
een derde partij niet en dat kan de gebrulker (die de tekst heeft 
verwijderd) ook niet.

Pubiicatie beslissing op bezwaar op www.rgksoverheid.nl
Een beslissing op bezwaar hoeft niet gepiiiliceerd te worden op 
www.r11ksoverheld.nl indlen het primaire beslult wordt gehandhaafd. 
Immers, er vinden geen wijzigtngen plaats In de openbaargemaakte 
informatle. Een beslissing op bezwaar dient wel gepubliceerd te worden 
indien een bezwaar van verzoeker gegrond wordt verklaard. Zie In dit 
verband Instructie 17 van de Instructie Wob.

Vgfdagentemignbii pubiicatie op www.riiksoverheid.nl
In de Instructie Wob wordt het uitgangspunt gehanteerd dat een Wob- 
besluit binnen vijf werkdagen op het internet wordt gepublir^rd. Het 
IWO ziet geen noodzaak om een kortere termijn voor pubiicatie va^ te 
leggen, te meer de Ir^ructie Wob ministerles de ruimte Uedt om, 
indien praktisch mogelljk, direct over te gaan tot pubiicatie op Internet.

Vaststelling checklist bq interdepartementale codrdbiatie 
De checklist Is een iHjIpmiddel om een Wob-verzoek, dat meerdere 
departementen betreft, efficient te kunnen behandelen. De checklist 
zal opgenomen worden op de samenwerklngsrulmte van het IHJZ, 
onder het kopje 'IWO'.

24 oktober
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Vaststelling toetsingskader Aanbestedingswet en Wob 
Het toetsingskader voorziet in de behoefte om meer duldeli|cheid te 
geven over het verband tussen de twee wetten. Het toetsingskader zal 
opgenomen worden op de samenwerklngsruimte van het IH3Z, onder 
het kopje 'IWO'.

Toepassing uitspraak Afdeling inzake artikel 8:79 Awb
De Afdeling heeft op 16 augustus 2017, ECU:NL:RVS:2017:2180. 
uitspraak gedaan over de vraag of processtukken onder de Wob vallen 
of niet. Vanwege het bepaalde in artikel 8:79 van de Awb vallen 
F>rocesstukken - zoals in elk geval hoger beroepschriften, 
verweerschrlften en pleltnota's - buiten het berelk van de Wob. De 
uitspraak dient niet preventlef te worden toegepast, bijvoorbeeld in de 
bezwaarfase.

Contact met Dienst Koninkfijk Huis
Indien sprake is van een verzoek om informatie dat raakt aan het 
Koninklijk Huis, dan dient niet direct contact opgenomen te worden 
met de Dienst van het Koninklijk Huis. Het contact met de Dienst van 
het Koninklijkhuis dient te lopen via (de Wob-coOrdinator van) AZ.

Openbaarmaking QStA's
Q&A's worden afhankelt^ van de omstandigheden van het concrete 
geval openbaar gemaakt; Q&A's worden door de departementen rtfet 
integraal gewelgerd. Van belang Is of de Q&A's in het openbaar zijn 
uitgesproken. Zo niet, dan zijn in het in beginsel persoonlijke 
beleldsopvattingen, tenzij het feitelljke informatie betreft.

Zie aanvullende informatie in het verslag van het IWO van 9 
november 2021: Q&A’s worden in prindpe niet openbaar 
gemaakt

5 december
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inWO 2iD18 Afgestenide onderweipen

* Toepai»ing uitspraak ABRvS over intern beraad en 
klachtenprocedure wegensschending van het Ve^rag van
Aarhus'' '' 1",
De uit^raak van de Afdeling van 20 dec^mber 2017, 
ECH:NL:RVS:20l7:3497. over intern beraad, zal tot gevolg hebben 
dat er vaker berdep zal warden gedaan op onevenredige benadeling. 
Het interne karakter voIgt door het oogmerk waannee dit bet 
document is opge^eld, namelljk de bedoeling dat dit document voor 
hemzelf of anderen binnen de overbeld zou dienen.
De Afdeling Is van oordeel dat aan een beraad het Interrie. karakter 
ontvalt indien daarbij een exteme is betrokken die een eigen belang 
behartigt dat als zodanig bij het beraad een rol speelt. Het eigen 
belang staat voorop biJ het beraad. De ultspraak is een nieuwe iijn, 
maar nog geen bestendige lijn.

23 Jahuarl

. Er is afgesproken om de beleldslijh Inzake intern beraad nog niet te 
, veranderen op de departementen. Het hoger beroep wordt afgewacht.

Openbaarmaking van namen van medewerkers die niet wegens 
bun functie in de openbaarheid treden 
De Afdeling heeft op 31 Januarl 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321. 
uitspraak gedaan over de openbaarmaking van namen van 
medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden. 
De Afdeling overweegt dat het belang van eerblediging van de 
persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen openbaarmaking van namen 
van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid 
treden, tenzij de Indiener aannemelljk heeft gemaakt dat het belang 
van de openbaart^id In een concieet geval zwaarder weegt.

Z/e v.w.b. de omgang met namen van ambtenaren ookde 
gevnjzigde tVoP-instructfe van april 2021

13 maart

WhatsApp- en sms-berichten
De volgende lijn dient door ministertes gehanteerd te warden: sms en 
WhatsApp-berIchten zijn geen documenten in de zin van de Wob.

Zfegewijngd standpunt n.a.v. uitspraakRvS 20 maart2019 
(ECU:NL:RVS:2019:899)-> WhatsAf^ en sms-berichten sfit 
documenten en vallen ortder de Wob
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Who en open data
Als op grond van de Wob/Who wordt verzocht om stukken van de 
Kamer van Koophandel, wordt het verzoek afgewezen. De Kamer van 
Koophandel gaat over de eigen stukken.

Jurispradentie
De Afdeling heeft op 31 Januarl 2018, ECLI:NL:RVS:2018:314. 
ultspraak gedaan dat een bestuursorgaan niet binnen een zelfstandig 
onderdeel van een document per zin of zinsdeel hoeft te bepalen of 
verwevenheid tussen feltelljke gegevens en persoonlljke 
beleldsopvattingen een weigering rechtvaardigen.

Wob-verzoek door ambtenaren
BiJ Wob-verzoeken die zijn Ingedlend door ambtenaren, is 
openbaarmaking ook het uitgangspunt.

17 april Wob-verzoeken en WhatsApp
Irxllen in een Wob-verzoek niet explldet wordt gevraagd om WhatsApp 
gegevens, wordt Wer niet op Ingegaan. Als wel ex(^idet WhatsApp 
gegevens worden verzocht, wordt Ingenomen dat WhatsApp niet onder 
'documenten' valt.

Z/e gewijngd standpunt nav uitspraak RvS 20 maart 2019 
(ECLI:NL:RVS:2019:899)-> WhatsApp en sms-berichcen zijn 
documenten en valien onder de Wob

Publkatie van Wob-verzoeken op het internet 
Wob-beslulten worden op rijksoverheld.nl gepubliceerd. Na twee Jaar 
worden de documenten ’gedepubliceerd" en zijn alleen maar te vinden 
op de archiefwebsite; httD://rilksovefheld.archlefweb.eu. Afoesproken 
Is dat erop nagezien moet worden dat Wob-beslulten makkeli|( 
vindbaar zijn (via google of de zoekfunctle op de pagina zelf) en een 
link gevoegd dient te worden naar de archiefwebsite op de pagina 
Rljksoverheld.nl

Leidraden
De SGO Instnjctie Is het uitgangspunt om de werkwijze van de Wob 
makkell|( irit te leggen voor beleldsafdelingen. De leden komen 
overeen om alle documenten (naast de SGO Instmctle) tot ^n 
document samen te voegen.

Niet-inhoudeliike afdoening Wob-verzoeken 
Wob-verzoeken worden vaker niet-inhoudelijk afgedaan met als reden 
dat geen openbaarmaking voor een leder is beoogd. Het belang mag 
strenger worden getoetst. Dit wordt door de Afdeling bepaald op 21 
maart 2018, ECLI:NL:RVS;2018:983 en 14 maart 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:848.
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^kken namehvanambteharen',/ T’
Ult juri^aidentle voIgt dat namen van personen die in openbaarfteid 1 
treden openbaar dienen te wonlen gefnaakt. Er is een vopr^el om de j 
functie te operibaren, zodat verzoeker zelf kan zoeken welke namen ! 

" _ daartiij horen. * •" .......... , ’ ..

. •* Zi^ y^rde orn^hg metnam&tvanambt&iarenookde
gewipdgde Wob-irsiniCde van aprit 2021 , .

Woo
De infonnatiehuishouding moet op orde komen en actieve 
openbaarheid van overheidsinfoimatie moet dageiijkse praktijk 
worden.

29 mei

AVG en Wet Dwangsom
Het inzagerecht in de AVG is beperkter dan de Wob in die zin dat het 
aileen om persoonsgegevens van verzoeker kan gaan. De AVG bevat 
ook een anti-misbruikbepaiing. Dit kan uitkomst bieden als een 
kennisnemingsverzoek is ingediend met het oog op een dwangsom bij 
niet tijdig beslissen. Binnen dit artikei wordt meer mimte gegeven op 
weigertng van het verzoek dan de Wbp en de Wob.

Rkhtlgn ICBR
In het ICBR is een richtiijn opgesteid waarin Is opgenomen dat 
wanneer lets een b^uurlijke aangelegenheid is, het voor 
archiefdoeleinde en transparantiedoeleinde neergelegd dient te worden 
in een document.

Vertalenstandaardoverwegingen Wobnaar het Engels 
BuZa zal de standaardoverweglngen die opgenomen worden in Wob- 
besluiten vertalen naar het Engels.

Deeibesluiten en bezwaar
Bij het gebruik van deeibesluiten wordt met de verzoeker afgesproken 
dat hij/zi] na het laatste deelbesluit het bezwaar kan IrKlienen.

Termijn Wob-verzoek
De rechtbank heeft geoordeeld dat er omstandigheden kunrran zijn die 
een korte termijn rechtvaardigen. Denk aan 5 dagen.

—IlOjull Wob-modeiten
De Wob-modellen (KCWJ) worden burgervriendelljker gemaakt.

11 September / fgeen infmudelijJce afstemming)
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30 oktxjber Vertiouding ArtiKel 68'Grdn«lweten de Wob
. ; De adjeve Informatiepltcht van de minister rraaf de Kamer vibelt vdbrt
_ . uit de mlnisterlele yerantwoordelljkheid. Art.'68 Gw gaat over de 

, ^ ...passleve InfprTTjatieplicht. De WIchtIngenplicht op grond vamart. 68 
Gw isjrvilmer dap de Wob. De Wob wordt gezlen als ondergrens. , De ^ 
bovengrens is tet belang van de Staat. Alles wat Jp verstrekt op.grand 
van de Wob, wordt ook verstrekt aan de Kamer. ,

Indien het gaat orfi actuele Informatle die relevant zoii kumen zijn 
Vobr de uitoeferiiiig van de taken van de Karner, maakt de 

' bewindspersoon een afweglng of de Karner geiijkti|dig gelnfofmeerd
wordt over (te openbaarmaking van de d^menten: “

s ■

■ M;

•» Zie in dit kader qok de Beleidslifit actieve openbaamaldng • 
nota's,;inwerking getraden op i pli 2021 ?

De formeje afsprapk tussen de SeCTetailssen-geneiRaal en de Grlffler 
van de Kamer is dat de Kamer minstens 15 minuten voprdat de ,, 
media wordt geTnformeerd, zal worden geTnformeerd over een besiuit 
op een Wob-verzoek (Werkafspraken 2012). ,

Voor in de avonduren en Weekenden geldt dat de Kamer geTnfonneerd 
dieht te vrarden dat er een brief zal worden gestuurd en Vervolgens ' 
wordtgebeld,

Conceptenen^oninwerpen/.' ,/
Stukken (zoajs regelingett) worden als’cqncepten'^be^empeid 
wanneer dit beperkt Is gebleven’tot het Iritern beraad. Sbukken worden 
"ontwerpen" genoemd als de concepten met extemen Woiden gedeeld.

Openbaarmaking feitelijkheden in de blauwe brieven 
Feitelljkheden In blauwe brieven worden in beginsel openbaar 
gemaakt.

11 december

WhatsApp en de Wob
Wat betneft WhatsApp en sms berichten, staat vast dat cteze middelen 
gezlen worden als vluchtige communicatiemiddelen. Als deze 
persoonlijke berichten bevatten, vallen deze niet onder de Wob.

■» Zie gewijngd standpunt nav uitspraak RvS 20 maart 2019 
(ECU:NL:RVS:2019:899}-> WhatsApp en sms-berichten zip 
documenten en vallen onder de Wob

Publicatietemiiin en artikel 68 Gw 
Het IWO erkent dat er minder ruimte is om te 'spelen' met de 
publicatietermijn van Wob-besluiten (0-5 dagen) wanneer de Kamer 
meet worden gefnformeerd. Let hierap, samen met woordvoerlng.
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Afgestemdie onderwerpenIWO 2019

'22-Jarajart'' -• VArchiefwet. y - ...
Door de r^ter Is bepaald om m^r Infprrnatje via de Archlefwet 
besdilkbaar te stellen dan via de Wpb of Woo, omdat er minder 
beperkingen 2ljn. Sorriszulleh zaken zowet de Ardilefwet, als de 
Wob/Wdo aangaan; als dossiers niet zijti afgesloten, dati gaat een deet 
naar bet archlef, terwiji de voomaafnste werkdocumenten nog In het 
besfand zitten.

Overbrengingstermijn Archiefwet 
In een voorgestelde aanpassing van de Archlefw^ wordt de 
overbrehglr^ermljn verkort van twintig naaf tien Jaar. Er wprdt 
gecon^teefd dat dat vppr het groptste deet geen Invioed heeft op de 
huldige WOB-praktijk, orhdat de meeste veraieken liiet betrekking 
hebben op Informatle ouder dan 10 jaar.

Publkatietermijn en 60 Grondwet
De best practice warden over de verhouding van de WPb en art. 68 
Gw moeten via de samehwerkingsrulmte wprden gedeeid.

ADR-rapportenen actieve openbaarmaking 
ADR-rapporten moeten actlef openbaar gemaakt warden. De rapporten 
warden In beginsel Intoudelljk gecheckt. ZIe ook de rijksbnede 

. beleldslijn voor openbaarmaking van rapporten van de Audltdienst RIJk 
(2016).

5 maart

Lakken in filmpjes
Volgens een uitspraak van de Raad van State {uil^waak niet 
genoemd) hoef Je niet te 'lakken' In een flimpje, want door het 
zodoende bewerken van beeldmateriaal (’blurren'), crefier Je een 
nieuw document. Het verstrekken zonder te lakken zou eventueel In 
strijd kunnen zijn met de AVG.

Wob en de Advo^teiiWet > %
Artikel 11a van de Advocatenwet bevat een gehelmiroudlnc^plicht <voor 
advocaten. Dttls geen trtJzomJe|e regeling dle^de Wpb ppzIJ ze|, rpaar 
als die Informatle op grond van Wob moet warden verstrekt, dan zou 
dat de goede werking van de Advocatenwet ondermijnen.

16 aptll . ■ 4,-.

I

i

Zieontwikkelingen inderechtspraBk Sjuli WlO »
‘ (ECLI:NL:RVS:2019:2209): Geheimhouding^icht van de

i__
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a^ocatenw^ ncht zidi niet tot cte dntVapgMrs van een door |
.deadvoraaiopge^eldstuk * * * |

4 - » Jurteprudentiei' ' , •' * ' ‘ * , ■?‘7’ I'/
lilt een uitspraak van ^ Raad van State Uijkt dat als e^n uitgebreide! . 
invenbri^tieil:^ wordt bpgemaakt, (^k nadere mirtlvertng yerelst Is.

bmvangrijke Wob-yerzoekeii
Er is nIet snel sprake van mlsbnjlk van recht, rrtaar ^vt wel 'excesslef ; 
gebrulk'buiten de'redelijke relkwijdte'van een Wob-ver2qek. ,

Laklijn e-mailextensies
Op basis van Jurisprudentie moeten extensles (alles na de @ In een 
e-mailadres) openbaar moeten worden gemaakt, omdat anders wegvalt 
wie met wfe gemalld heeft. Ultspraak rechtbank gaat ook ult van 
inspanningspllcht ome-mailextensleszichtbaar te maken. Ultspraak van 
de Raad van State voigt nog.

18 juni

mtsfvaak RvS (ECU:NL:RVS:2019:3985) is er inmiddels: er is 
geen noodzaak tot het openbaar maken van de e-maS 
extenses

WHO-verzoek reeds openbare gegevens
Reeds openbare gegevens moeten in machine-leesbare vorm worden 
verstmkt als er een beroep wordt gedaan op de WHO. OpIetten met 
persoonsgegevens, maar de vrees dat hlermee aan de haal zal worden 
gegaan wordt niet breed gedeeld.

Toepasseiykhekl Wob op reclassering
Redassering Is geen bestuursorgaan, maar voert wel een wettelijke taak 
ult. Wob kan daarom van toepassing zijn.

Schorsende werking bezwaar/VOVO
B* wordt enkel schorsende werkir^ verteend aan een bezwaarschrift 
naar aanleiding van een Ingedlend yerzoekschrlft. In ieder geval tot het 
treffen van een voorlopige voorziening (VOVO).

'■ 17,September,; ■, ,Doernvo ^ "'V'' '
Infdrmatle uitwisseling en desgewenst strategisch advies uitbrengen.

dirigang met berichtenapps i
. Beantwdbrden vragen:

- : Is er sprake van bestuurlijke beslultvormlng? * ' - •
• i i 'Stoat de infprmaUe qok al elders? |

. T Wie is verantwoordelljk om de apps te bewaren? Uitgar^punt |
: is "zo laag mogelljk". Bijvoorbeeld als een hoofd van een DG aan een j 

lagere.ambter»ar appt, dan moet de laatste hetbericht bewaren. , J
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BiJ het bef^rken tot bestuurtijke besluitvorming geldt dat op voorhand
* gefiitetd moet wordeh, zddat ntet alias (wat n)et relevant is) 

bdooM^ld h(%jft te wordeii. En |ls %en terfdit al verwl^end is; zat dtt
' bertcht niet opgeyraagd Worden bi] een andere partij die bet-berfcht

• rnogelijk ontvangen heeft ,> ..... T

Printen ft scannen vandocumenten
Om te voorkomen dat docurnenten digitaai kunrten Worden 'gntlakf 
moeten dlgltaal gelakte do^menten gbprint en weer ge^nd worden. 

, A|l^ wat digitaal ^lakt en doorgestuurd is, is icwetsbaar (veiligheid).

■ Wob ■ - . ^
Art. 11 Wob wordt hlet tc^epast bij Staatstcezicht, dmdat een 
tpezichthpuder gnafhar^elijk meet zijn;

Overlegmomenten iWO
Het IWO zai vooitaari prn de vier weken warden gehouden.

29 oktober WhatsApp
Het uitgangspunt is om het WhatsAppen zo veel mogelijk achterwege 
te laten. Ais er is geappt m.b.t. bestuurlijke besluitvorming moeten die 
berichten worden bewaard (en overgezet in DMS), voor zover zij 
inhoudelijk niet elders zijn vastgelegd zoals In nota of e-mail die wordt 
bewaard. De overlge berichten dienen te worden verwijderd. leder 
departement informeert zelf BWL eri er komt een lijksbrede 
bewustwordingseampagne (RDDI).

' ^ Zie gewijzigd ^ndpunt nav uitspraak RvS 20 maart 2019 
(ECLJ:NL:RVS:2019:899)-> WhatsApp en sms-berichten zijn 
documenten en vallen onder de Wob

Verstrekken namen van directeuren
Namen van personen worden verstrekt wanneer zij ult hoofde van hun 
functie reeds In de openbaarheid treden. Er is geen rijksbrede lijn m.b.t 
lakken namen directeuren. Wei is het verstandig hiervoor bijvoorbeeld 
aan te siuiten bij extern gecommuniceerd organogram en wie daar met 
naam genoemd staan.

Zie voor de omgang met namen ambtenaren de gewijzigde 
Wob-insOvede van april 2021

Wob
De communlcatie tussen een (wettelijk onafhankelijke) inspectie en 
het moederdepartment Is in beginsel geen intern beraad. Ardkel 11 
Wob Is niet van toepassing. Het oogmerk van de communicatle door de 
inspectie is belangrijk. Het oogmerk voIgt uit de context van het stuk.

! 26 november / (^jedfieke bijeenkomst in het kader van Woo)

Inspecties en mtem beraad
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Er Is bij EZK/IenW discussle over of er in de verhoudli^ tussen een 
kemdepaitement en InspecUes (hier spedfiek geval) sprake Is van 
'gezameniijke verantwoordelljkheid' in de definitle van intern beraad, en 
of artikel 11 Wob dus van toepassing is op de reiatle. Is nu 'opgelost' 
met een tussenoplossing (andere Wob-grond) maarvraag zal later nog 
opkomen. Er wordt gewerkt aan een memo die in het IHJZ zal worden 
geagendeerd.

17 december

Afgestemde onderwerpenIWO 2020

.4febniar1 Lakken vandirecteuren (en hoger)
Uit Jurisprudentte bll^t dat, biJ ondertekening in marKJaat, het belang 
van de controleerbaarheld gewichtig Is. Maar In een e-matiwisseling 
yoofafgaande aan besluitvorming, Is er welnilmte voorhet weglakken 
vandenamen.

^ Zie voor de pmgang met namen van arhbtermren de 
. ^wijzigde Wob-instnxde van aprit 2021

/ (geen inhoudelipce punten afgestemd)3 maart

14 april . / (geen intmudki^e punten afgestemd)

AitHcel 68 Gw
BIJ vragen over de toepassing van artikel 68 Gw, In het bijzonder 
wanneer hetgaat om verstrekken van stukken aan Kamerfleden), kan
er contact worden opgenomen met_____________
evt. verstrekking aan hem melden zodat BZK zicht kan houden op hoe 
dit loopt en de 'lijn' een beetje kan tewaken.

12 mei

van BZK. Graag

^ Zie in dit kader ook de Beleidslijn actieve openbaannaking 
note's zoals deze geldt per 1 Juli 2021

! Wob-verzoekenirerakecbi’ona (ywS)'^
] EilJ VW§.Wprdt Infpnhatie m.b t. de corona-crisis ln delen opertbaar 
gemaakt, en wordt er niet zo zeef |>er WobjyerzTCk afgeh|indeld. , .

^ Zie in dit kader (x>k de wtspraak van de RvS 20 dktpber 2021

f 9 juni

Overzicht Wob-verzoeken inzake corona,
RDDI heeft een overzicht opgesteld en geanalyseerd met alle nieuwe 
Wob-verzoeken Inzake corona. Dit overzicht is inmiddels achterhaald. 
FIN neemt het bijwerken voorlopig op zlch.

») JunI

■* NCJV/JenVi codrdineert deze
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Leidraad omvangrijke Wob- verzoeken
Er zijn meerdere documenten In omioop die betrekking hebben op hoe 
om te gaan met omvangrijke verzoeken. De oude leidraad, de notitle 
van EZK/LNV en de tips en tricks van OCW zullen door OCW worden 
geintegreerd totddn document (ter vervanging).

Samenwerking RDDI
Er ontbreekt structuur en overzicht over wat er loopt bij RDDI. 
IWO-leden laten BZK en OCW weten wanneer zlj door RDDI ergens 
(Individueel) voor worden benaderd, ter ondeiilnge afstemming.

Openbaarniaking agenda's ambtelijke/politieke top
Er bestaan afspraken over wat er openbaar moet worden gemaakt
m.b.t. agenda's polltleke top, maardaar lljkt niet door ledereen een 
eerKluldIge ultleg aan gegeven te worden. M.b.t. agenda's van de 
ambtelljke top Is deze afstemming er nog nIet.

Jurisprudentieoverzicht
OCW gaat het Jurisprudentieoverzicht verzorgen en dlt meezenden met 
de ageixlastukken van het IWO

Woo-werkgroep IWO
Er komt een Woo-werkgroep ter juiidlsche dulding van het 
wetsvoorstel. OCW zal de werkgroep trekken. Verdere deelnemers zIjn 
BZK, lenW, JenV, SZW en CZW voor wetgevlngsondersteunlng. Deze 
groep gaat stukken voorfoerelden die vervolgens In het IWO zullen 
worden besproken. Andere IWO-leden kunnen aangeven voor 
spedfleke ornierdelen te wlllen aanslulten of kunnen hlervoor worden 
berraderd.

25 augustus

Nameniakken directeurenetc.
N.a.v. zaakj
named van dlrecteuren en hoger niet toch gelakt moeten worden. De 
namen van hoge ambtenaren worden gewoon bekend gemaakt, terrzlj 
er velllgheldsredenen zijn dlt niet te doen. Standaard lakken ligt nu 
niet voor de hand; dlt speett niet attijd. Dlt wordt nog rrader 
uitgewerkt.

en andere kwestie is vraag opgenomen in hoeverre

^ Zie inzake de omgang met namen ambtenaren ook de 
gewijagde Wob-instrvctie van april 2021

Verstrekking bedrijfsvertrouwelijke fmanciSie gegevens 
Bedrijfsvertrouwelljke financiSle gegevens worden normaal gesproken 
niet openbaar verstrekt aan de Kameri.v.m. strijd met het belang van 
de Staat. Op grond van 68 Grondwet Is vertrouwelljk verstrekken 
veelai wel mogelljk. In tegenstelling tot bij de Wob.

22 September

Pubiiceren nog-niet-openbare stukken
Advies Is niet zomaar stukken te pubiiceren als die rrog niet openbaar 
zijn en lemarvd erom vraagt. Afhandeiing via Wob Is zuiver en omgeven 
van waarborgen voor een goede afweging en tevens van Invioed op de
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statlstieken voor de Wob. Ook zijn niet alle brleven in lijn met de 
RiJkshulsstijI/Wob-modellen; hler moet nog eens naar gekeken 
worden.

Update Wob-modeUen
De KCW] Wob-modellen zutlen geflpdatet worden via de Woo- 
werkgroep.

Deelname RvS aan overieggen
Afspra^k IHJZ: de tw^ kwartlermakers van de RvS (m.b.t de Woo)

* 2ullen aan^ulten bIJ de WOd-werkgroep, maar niet zoniaar bi] Het IWO.

27 oktober

. Artikel 68 Gw en Intern beraad
Toezegging nader rapport Inz. advies RvS mlnisterigie ,

t verantwoordelijkheid. BiJ toepa^ing van artikel 68 Gw moet het gaan 
dm een gericht verzoek om specifieke dodim’enten. Rer geval mi^t 
worden bekeken In hoeverre daaraan wordt voldaan. Dlt betekent dat 
er niet lean worden gevraagd om'alles over'. De verhouding met 
pers^nlljke belei^pvattingen en 68 Gw is iastig. De neiging Is om , . 
karherf^en meerte geven dan op basis van de Wob. BZK stelt een 
notIUe dp om Het afwegingskader te verduldelijken. (zOe ook IWO 12 

• mei2020).

■

3 .

•* ZieoqkdeBdeidslijn a(tieyeopenbaarmakjingjt<Ha%dieper. 
Ijuli2021 gel<k , . ’

Orde regel IWO.
De uiteriijke sluitingsdag voor het aanleveren agendapunten Is de 
laatste vrljdag voor het overleg (bij uitvraag aangeven tot wanneer 
punten kunnen worden aangeleverd). Bij wijzigingen en nagekomen 
punten worden de definitleve agenda en stukken voor het IWO op 
maandag voor de vergadering nogmaals als volledige set toegestuurd.

17 november

Publicatietermijn en artikel 68 Gw
AZ en OCW hebben een discusslenotitie Inzake de publicatietermijn 
Wob; Er is terugiraudendheid gewenst bij het maken van afspraken 
over de publicatietermijn en de ruimte die de journalist gegund wordt 
bij polltiek gevoeiige dossiers waarover ook de Kamer(potentleel) 
moet worden geTnformeerd. Deze graag delen met de eigen 
woordvoerders. (deooklWO 11 december2018}.

Infonnele zienswijzeverzoeken
Ook bij onderllnge meer Informeel ingestoken zienswijzeverzodren (via 
e-mail) staatzakelijkheld voorop. De zienswijzen kunnen opdezaak 
betrekking hebbende stukken zijn, die onderdeel hebben uitgemaakt 
van de besluitvorming en dus een rol kunnen spelen In bezwaar en 
beroep. Dlt betekent dat ze in teder geval aan de rechter worden 
overgeiegd.

/
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AiStTii^en LandsAvocaat 
Adviezen van de Landsadvocaat worden^ In beginsel niet verstrekt met 
een beroep op 11.1 van de Wob i.v.m. procesbelang Staat(va^e li]n, 
JenV 2016). Dit is enkel anders wanneer de‘ Landsadvocaat bij Net 

‘ ofBtellen al weet datihet advles;gedeeld gaat worden met de Kanrier.

Zieih.diikaderhet stmomsch^a LA-advieXn '

is december

■f.

Toepassing artikel 11.2 Wob
Hetisprima om soms md^r beleldsopvattingen open6aar te maken eh ' 
dus alieen weg te lakken wal odk edit iiferwijderd moet worden. Het * 
uitgangspunt is immeis openbaar wanneer dat kan.

i8 BIJ een
aanlelding hiertoe dient vooraf explidet stll te worden ge^aan bij 
risico's en goede afwegitig maken. Voorafgaand aan de beslultvorming 
wordt dit In het IWO besproken en afgestemd. .
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Afgestemde onderwerpenIWO 2021

Advies extra IWO (net schriftelifl( voorgelegd)
Het advies is om de Wob te blijven hanteren en gezocht meet worden 
om een manier om aiimer om te gaan met 'persoonlijke 
beleidsopvattingen'.

2 februatl

Persoonlijke beleidsopvattingen
De SGO-instructie is aangepast met name op het punt van definiSring 
van persoonlijke beleidsopvattingen. Oit zijn alleen feltelijkheden en 
objectleve Informatle (conform art. 5.2 lid 1 Woo). De oude lijn wordt 
aangehouden in lopende Wob-verzoeken. De nieuwe 11;^ wordt 
gehanteerd In nieuwe verzoeken. De afspraak nu is: 'zo zidnig 
mogelijk zijn met het lakken" en zo transparent mogelijk zijn.

Lakken van namen binnen de ambteKjke top 
De geworre lijn wordt aangehouden zoals In het IHJZ Is vastgesteld, 
tenzij er een veliigheidsaspect in geding Is. Deze iijnen staan nog 
steeds, maar er moet wel gekeken worden wat kablnetsneactle is op de 
POK en op termijn ook op de Woo zal betekenen, gelet op het 
'gearranimlseerd' verstrekken van persoonlijke beleidsopvattirrgen. Er 
is geen nieuwe afspraak om vanaf directeursnlveau namen te lakken. 
Deze namen zijn ai openbaar en functies op die niveaus zijn vaak te 
herleiden tot personen.

Z/e voor de omgang met namen van amtaenaren de 
gewijagde Wob-instrvetie van april 2021

Wob-handleiding
Wob-verzoeken t.b.v Individuele personen worden nietaltijd 
gepubliceerd, hoewel dit niet in lijn is met de SGO-instructie 2016. In 
princIpe moeten alle Wob-verzoeken worden gepubliceerd. Het is het 
beste als hler pragmatisch mee kan worden omgegaan, ook l.v.m. de 
privacy (ook al past dIt niet In de lijn van de Woo).

Publkatie nieuwe SGO-instructie
De nieuwe SGO-instructie wordt met toelichtende tekst gepubliceerd 
op ri^soverheid.nl en niet in de Staatscourant (met o.a. Q&A's).

2 maart

Omgang onjuiste beleidsopvattingen 
Dit kan voorkomen worden door dit meteen recht te zetten bij de 
openbaarmaking via een passage In het besluit of een opmerking in 
het stuk zelf.

16 maart

Ujn Landsadvocaat
Een LA-advIes wordt niet verstrekt als het een advies over de 
procespositle is.

^ Z/e in dit kader ook het LA -stroomschema

30 maart
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^'i3a^r3"; ’AandiiMing functies ' ..........
De interdepartementale mening Is dat het niet we^lljk Is pifi lUrrcties 
te dulden,'vanwege de traceerbaart^ld van personen. . , •

26 april (vanwege Koningsdag geannuleenJ)

il mel Handreiking actieve openbaarmaking .
De Informatie t.b.v. de uitvoertng Is op RIJksIntranet gepiaat^, met 
links, naar de teleldslijn en naar de Wob-lnstrud:le op het Juridi^ 
Portaal. /art/ke/ 'Kabinetgaatbeslisnota's bij Kan)erstuldcen yanaf 1 
juli actief openbaar maken') . . v ,

Omvangrqke vprzoeken over specifieke documenten 
De afspraak Is dat bIJ (omvangrljke) verzoeken naar sp^fleke 
documenten door de Kamer, contact wordt opgenomen met de 
contactperspon bIJ BZK (Ivm art. 68 Gw) om PPn lijn van aanpak te 
ontwikkelen. ,

Herbedordelingen
BIJ herbeoordelingen Is de afspraak dat zaken die onder het oude kader 
zijn beoordeeld, eventueel hersteld kunnen wqrden onder de nieuwe 
lijn.

RoIAZ
BIJ nieuwe verzoeken met betrekking tot openbaarmaking van MR- 
notulen, moet altijd eerst worden geschakeld met AZ.

Impiementatie van Beleklsnin Actieve Openbaarmaking 
De Impiementatie wordt in een virtuele samenwerkingsrulmte 
gebracht, samen met FAQ's op rljksoverheld.nl/Rijksportaal.

25 mel

Nieuwe Wob-instructie
Het uitgangspunt Is dat alie persoonsnamen en furKtieaanduidingen 
worden gelakt (m.u.v. bewindspersonen), zowel onder art. 68 GW als 
onder de Wob. In de praktijk worden meer persoonlljke 
beleidsopvatUngen vrijgegeven. Het hanteren van 2 lijnen Is nIet 
uitvoerbaar, omdat in de Wob-instructie niet is opgenomen dat alle 
namen worden gelakt.

Lakken politiek gevoeHge Wob-verzoeken 
Bij politiek gevoellge verzoeken, waarbij namen, telefoonnummers en 
dergelijke worden gelakt, moeten de argumenten hlervoor goed 
worden vastgelegd.
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Rol rWoT"””'.' '. ■' ' “
De IWO heeft de rol om de unifoirnitelt te t>ewaken #n do^rnente^ wat 
Is geadviseerd voor een duidelijke interdepartementale lijn bij het wegen 
van infonnatie m.b.t. 'belang van de staat' en eenheld van het 
kablnetsbeield. Het IWO advi^rt niet in de dagelijkse praktijk over de 

, beoptdeling van troja's In het kader van cte beleldsll^^^^^^ , .

8 jurii V

•■vt'

. takkenfunctieSiin'bedrHfsIeven,^ .
De overheid iakt sihds de nieuwe lijn ook namen en functles van het 
rtveau van dedireirteurfin hpgar. Ellt wocdt dpOTgeblkkenjnaar; , .
vergelijkbare lijn in het bedrijfsteven. Niet iaten afhangen van tyf:^ 
document, ca^, per5p<}plljke, beleidsopvatting of nlrt (te vpel vaflaOe), 
maar van rei^ter c.q. nieuwe jurispnidentie (huldige heeft betrel^ing op 

apibtenaren),

Wob-yerzoek stukken Minister-;presHient en ambtefijke adyiezen
'MR ......

&J een yerzoek naar o.m. sms-Jes van de mlnl^r-p^sldent en 
ambtelijke adviezen aan de MR, worden de stukken zo veel mogelljk 
geancHiimiseerd verstrekjt, ZIenswijze woi^t zo yeel mpgell^yia de iwp- 
Iraen gevraagd.

.

Concepten nieuwe Wob-instnictie
Concepten worden opgerramen als bijiage op de inventarislijst.

ISJuni

Inperken omvangrijk Wob-verzoek
Wob-verzoeken kunnen In oveiieg met verzoeker worden ingeperkt. 
Sarneii met verzoeker wordt de Inventarislijst doorgelopen om hem of 
haar vervolgens aan te Iaten geven welke representatieve selectie als 
eerste vrij wordt gegeven. BelangtIJk is tevens de ultspraak van de ABRvS 
23 September 2015, ECIJ:NL:RVS:2015:2997.

Lakken namen van externen
De lijn sluit niet aan op de werkwijze van provincies en gemeenten. Dit is 
niet handig in de praktijk. Gemeenten en provindes hanteren een eigen 
lijn. DIt moet door de departementen worden geaccepteerd. Ultspraak 
m.b.t. lakken van de namen van externen; ABRvS 29 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:1154, AB 2020/228, m.nt. P.J. Stolk.

Art. 11 Wob
Voor de toepassing van art. 11 Wob (welgeringsgrond) staat op de KCWJ- 
slte de mee^^req^le st||kken: Modelien Wob I Kenniscentiwn Wetoevlnq 
en Juridlschezaken rkcwi.nn.
m.n. document no. 11 'STANDAARDs EN V|OPRBEELpqVBlWEGiNGEN 
T.A.V. DE TOEPASSING VAN DE WEIGERIflGSGRONDEN VAN DE WOB’.

K22Juni

■I).'

’C'C
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Lakken van namen van externen bij een hoog pkiiitiek gevoelig 
dossier
Het uitgangspunt bl] het lakken van namen van externen bIJ een hoog ' 
politiek gevoelig dossier Is dat persoonlijke beleidsdpvatUngen niet gelakt. 

'' wo^en. Namen worden wel gelakt conform de gev»ijzigde'Wob-:ihstnicHe.
Op Raad van bestuur-niveau namen nIet lakken, want zljn vaak in het 

V - nieum en al bekeitd. De nieuwe lljn ddortrekken heeftde vootkeur, ,s 
omdat dit praktischer Is voor meerdere departementen.

Lakken consultatiestiikken
. BIJ cpnsultatiestukken (de stukken die naar de Kamergaan), wordt meer 

inhoud opE!ht»ar gemaakt, maar namen en ihjncties van zbWer ' 
ambtenaren als niet-ambtenaren worden gelakt.

f '
Concepten
De (dude) dinceptlljn blijft In stand ortder de nieuwe WobTlnstructle. Het 
niet-verstrekken van concepten voIgt ult de motiverlng van de Wob- 
beslulten over hi^ huwelijk van minister Grapperhaus. (te vinden onder. 
de link WOBCovidl9.Riiksoverfieid.nl, bij Besluit dp verzoek no. 1, m.n. 
cte tefcst op pag. .5-6 over concepten.). ..........................

/ (zeer kort overleg, niets afgestemd)29]unl

13 ]uli Lakken van namen
Er wordt opnieuw verwljzen naar eerdere overleggen over de lljn van het 
lakken van natnen. Terughoudendheld m.b.t. het verstrekken van namen 
is de heersende gedachte.

M^Jiili"'-'-^ •""'^''"Laklten'van'namen /'" ■ "'V'* * *"
BIJ mogelijke twijfel over het lakken van namen, wordt gelakt.

* ?! ' Departenienten rijaken wel argebrulklvan de nieuwe werkwlJze^jdndatSIcs
dat het nog langs de Stuurgroep moet. Een beoordelingsmoment m.b.t. 

f j de nieuwe lak-lljn blijft, de Wdb blijft,ftarnelljk leldfuid./Let op p/euw&,
juri^midentie die over dit onderwerp za! versdhijndn).

(zomerreces)29Juii

Woo-modellen
De tekst van de modellen Is burgervriendelljker gemaakt. ledereen kijkt 
zelf nog naar de modellen.

: 31 augustus

Art. 10.2.e Wob
Er wordt weggebleven bIJ de Beleldslijn en gefocust op meer 
transparantie, vooral m.b.t. persoonlijke beleidsopvattingen. Hierlsde 
bescherming vande persoonlijke levenssfeervan ambtenaren van belang. 
Ook moet een uniform uitgangspunt zljn voor de bezwaarfase. De nieuwe
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lijn kan al toegepast worden op lopehde Wob-verzoeken. De meeste 
departementen volgende de nieuwe lijn^ * ,

Mieuwe lijn oyer de toepassing van art. 11.2 mb.t.concepten 
Het uitgangspunt is dat concepten worden gewelgerd, ook wanneer ze in 
malls stean. Algemene opmetldngen oyer ranceptteksteh worden w^. 
openbaar gemaaki^ net ais befeid^pmerklngen over cohcepten. .'

, ZelfdeWoli-yerzpeic;(]oor.deitle ■•■s-
Als een hleuwe yerzoejker dm dezelfde #ukkeri vraagt (h.a;v. een eerder 
Wob-verzoek)^ wordt een nieuw beslult genomen nietdaarln dpname van 
de welgerlr^sgronden uit het eeidere beslult. De derde kari daartegen. ^ 
zeifstandfg bezwaar maken; . \ ^ t

Nieuwe bouw^eenart. 10.2.e
De leden hebben het over het lakken van de namen van ambtenaren In 
relatie tot transparantie. De persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar 
die een 'publlek figuur' zijn moet beschermd woiden In relatie tot het 
'goed werkgeverechap'. Afgesproken is dat het tekstblok voor het 
piimalre beslult een neutrale tekst kent. De nieuwe bouwsteen wordt 
opger»men In het standaard Wob-besluit. Hierdoor wordt ook voor mede- 
overheden deze lijn bekend. BIj bezwaar kan meer inhoudelijk warden 
gereageerd met de daartoe opgestelde bouwsteen.

14 September

l^'s^tober'Wbb -■ ■ -... V
De Ww Is aangehomen door de Eerke Kamer. De Woo-lrr^ractle eri een 
Woo-beslirtt iriTCten voor elhd 2021 Voorzien zljn. be Insteek is om een 
beieidsarme instructle of handlelding op te stellen (eerder werd dit als 
een 'aanwijdhg' gezJen). Uitgangspunt is de inwerklngtreding van lie Woo 
'per i mei'2022." • - " ‘

1
j

Nieuwe laklijn hogere ambtenaren
De Wob-lnstructie isopenbaar. Het lakken van de namen is een punt dat 
in de bezwaarfase van een Wob-verzoek verduidetijkt kan worden.

I I
I
i.

Virob
Het uitgangsjMjnt is ^t normaliter totaalbedragen gpenbaar worden 
gemaakt, mlts'dlt g^n bediijfs- of fabrica gegevens zijn of informatie die 
conciirretitlegevoelig Is. De ziehswi^e is hierbij leidend. Het heeft de 
voorkeur om de opgave van de Landsadvocaat ojienbaar te maken. Deze 
heeft namelijk een overzicht vande kosten bij niet alleen de 
depaitementen, maar ook bij uitvoeringsorganisatles. Deze Informatie is 
ook m^rjarig betrouwbaarder.

I

■ t

!■

Lakken afdellngs- en directienamen12 oktober
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Datum
november 2021

De herteldbaarheld naar personen is leidend of deze worden gelakt. 
Hlerblj speelt de Outlook-vertaling van het e-mailadres naar de naam -i- 
afdeling een roi.

Lakken links Webex-vergadering
De links naar de Webex-vergaderingen worden ook gelakt. Dit Is geen 
bestuurlijke aangelegenheid, maar interne procesinformatie. Het gevaar 
op hacken is tevens van belang.

26 oktober Omgang QStA's en factsheets
De algemene Itjn Is dat Q&A’s niet openbaar worden gemaakt onder de 
corKeptredenerlng. Ook kunnen deze soms poiitieke afwegingen 
bevatten. Factsheets kunnen eventueel wel worden verstrekt.

Als een Wob-verzoeker de Q&A's krijgt, moeten deze ulteraard ook 
(voorafgaand aan het Kamerdebat?) worden verstrekt n.a.v. een 
eventueel gericht verzoek vanult de Kamer.

Wob-verzoek Corona VWS
Ult de ultspraak van 20 oktober 2021 (ECU;NL:RVS:2021:2346) voigtdat 
VWS wetsconform harxlelt en dat zl] meertijd heeft gekregen om het 
Wob-verzoek te behartdelen. Uit de ultspraak voIgt editer dat VWS srieller 
had moeten opschalen.

Wob en chatberkhten
Chatberichten moeten WJ een Wob-verzoek worden meegenomen 
wanneer daar explldet om wordt gevraagd.

Standaardbrieven- enteksten Woo 
Deze zijn uiteiil^ 1 maart 2022 klaar.

Overgang Wob naar Woo
Hiervoorgeidt geen overgangsrecht. Het wordt meegenomen In de 
standaardtekst van het beslult.

9 rmvember Omgang met QftA's
(Her)bevestiging van de vaste lijn dat Q8>A's In principe niet openbaar 
worden gemaakt.

Omgang'eigen juridisclie adviezen'irt LA-adviezen 
Gelet op het onderscheld naar vorm, wljze van Interne advisering en 
positle steller is een eigen jurldisch departementaal intern advies niet 1- 
op-1 gelijk te stellen met een LA-advIes.

22 februart Omgang met beroep fictief
Bij een beroep fictief Is het de bedoeling dat er - naast het benoemen van 

de omstandigheden - ook altijd richting de rechtbank een concreet tijdpad wordt geschetst.
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Algemeen

Uit het IWO van 5 oktober 2021 is als actiepunt voortgekomen dat vanuit BZK zorg zal worden 
gedragen voor de organisatie van IWO-special die ziet op de toepassing artikel 11, tweede lid, van 
de Wob. Het doel van de bijeenkomst is om rijksbreed tot een uniforme toepassing van artikel 11, 
tv\/eede lid, van de Wob te komen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdao 8 februari. van 15:00 uur tot 17:00 uur, via Webex.

Relevant kader

Artikel 11, tweede lid, van de Wob
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.

Relevante passage Wob-instructie
In het kader van een goede en democratische bestuursvoering kan er onder andere in een politiek- 
bestuurlijk (hoog)gevoelig dossier waarvoor bijvoorbeeld vanuit de Staten -Generaal ofde media 
belangstelling bestaat, aanleiding zijn persoonlijke beleidsopvattingen (geanonimiseerd) onder 
toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob openbaarte maken.___________________________

Opzet

We zullen starten met een kort plenair welkom, waarna de deelnemers op zuilen splitsen in drie 
groepjes van vier, volgens onderstaand schema. De dikgedrukte departementen zullen de groepjes 
"voorzitten".

Groep CGroep BGroep A
OCWlenW AZ

EZK/LNV SZWJenV
DEFVWSFIN
BZKBZ

leder groepje bespreekt een casus en daarnaast twee vragen/stellingen. De casussen zullen voor 
de IWO-special worden rondgestuurd.

De vragen zien op de toepassing van 11.2 in brede zin. Dit valt hoofdzakelijk uiteen in de vragen: 
''Wanneer is er sprake van een 11.2 dossier?' en 'Hoe pas je 11.2 toe binnen een dossier?'.

Bij deze vragen zijn de volgende stellingen geformuleerd:

1. Bij ieder mediaverzoek dient 11.2 toegepast te worden.
2. Wanneer wordt besloten om toepassing te geven aan 11.2, kan 11.1 in het gehele dossier 

niet meer toegepast worden (denk ook aan verhouding met 10.2.g).

De groepjes zullen drie kwartier hebben om bovenstaand te bespreken. Na deze drie kwartier 
komen de drie groepjes weer bijeen en geven zij een korte toelichting op de conclusies waartoe zij 
zijn gekomen.

Vervolgens zal een plenair gedeelte worden gehouden waarin de uitkomsten kunnen worden 
besproken, waarop een afsluiting voIgt.

Planning*

Activiteit Tijd
Opening Max. 10 minuten1.

45 minuten2. Groepjes_________
Korte presentaties 5 minuten per 

presentatie. Totaal 
15 minuten.______

3.
groepjes



Plenair qedeelte
Afsluitina______

30 minuten4.
5.

*Planning geeft nog een half uur ruimte voor uitloop en pauzes.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

53
Bijdrage juridische kwaliteitsrapportage 2021 
maandag 24 januari 2022 16:16:03

^ - BD/DWJZ/PR -.ets■ 1 ;.-2ve j (aminjenV.nI>

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 15:39
^(S)minbzl<.nl>;gB^}ygi^SL|^.ZB BD/DWJZ/JZW

^f5)minipnv.nl>:

Onderwerp: bijdrage juridische kwaliteitsrapportage 2021

Beste collega's,

Bij dezen wil ik jullie, in jullie rol als voorzitters van het IHW, IHJZ en het IWO, vragen of jullie 
bereid zijn om ten behoeve van de juridische kwaliteitsrapportage over 2021 een korte 
schriftelijke terugblik te geven op het afgelopen jaar. Dit zou ook goed aansluiten bij de wens 
van het lOWJZ om de rapportage meer integraal en rijksbreed 'aan te vliegen'.

Ik hoor graag of jullie vanuit jullie gremia een bijdrage zouden willen leveren en mochten jullie 
vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard ook graag.

Vriendelijke groet,

•1- ^ ... >£

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

gplj^4^li2l®'](5)minjenv.nl

www.riiksoverheid.nl/ienv
(niet aanwezig op vrijdag in de oneven weken)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon

T 0(
@minb2k.nl

Datum
18 januari 2022

Ken merk
2022-0000084491

verslag Verslag IWO 11 januari 2022

11 januari 2022Vergaderdatum

Aanwezig

Afwezig

1. Opening en mededelingen
I&W: Actieve openbaarmaking informatie over het gebruik van het 
regeringsviiegtuig, info is nogal divers, kan hiervoor door departementale 
contactpersonen een format gebruiktworden. lenW komt hierover nog op 
de lijn.
J&V: Actieve openbaarmaking m.b.t. Landsadvocaat en kosten afgelopen 
jaar
AZ: te verwachten verzoeken over archief formatie kabinet Rutte-IV, m.n. 
info overzgn. zijtafels etc.
DEF: vraag naar verslagen hoorzitting i.v.m. interdep. Wob-verzoek Shell.

2. Verslag IWO
Het verslag van het IWO van 21 december is goedgekeurd en vastgesteld.

3. Terugkoppeling bespreking Woo-instructie in IHJZ
BZK verwerkt een aantal zaken in de Woo-instructie n.a.v. opmerkingen 
uit het IHJZ-overleg. Dit betreft o.m.:
-de formulering t.a.v. de omgang met concepten. BZK maakt opzet en 
deelt die met IWO-leden.
-bijiagen bij instructie zijn over het algemeen inzichtelijk, v.w.b. 3a en 3b 
(persoonlijke beleidsopvattingen): IHJZ onderschrijft de lijn. IWO-special 
over dit onderwerp voIgt nog.
-evt. toevoegen: herhaalverzoeken - hierover is notitie opgesteld.
-in schema opnemen dat bij ontvangst ook altijd telefonisch contact wordt 
opgenomen met verzoeker (i.v.m. goodwill en evt. inkaderen verzoek).
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Datum
18 januari 2022

Vanuit IWO komen nog opmerkingen over o.m. de korte termijn van 2 
weken, de verhouding tussen Wob/Woo en Woo-beleidslijn (deze 27/1 in 
lOWJZdaarna naarSGO-beraad).
Planning IWO-special over persoonlijke beleidsopvattingen: liefst op korte 
termijn, medio februari. Niet te zwaar optuigen, te organiseren als 
uibwisseling van ideeen en opvattingen. Tempo maken, aangezien 
uitvoeringsorganisaties als RWS en ILT hier ook mee aan de slag moeten 
in hun werkprocessen.
Verder:
-Vanuit beleidsdirecties bij SZW kwamen vragen over de actieve 
openbaarmaking.

-Vraag naar ontbreken overgangsrecht Wob/Woo en hoe om te gaan met 
doorlopende verzoeken: zie hoofdstuk 6 van de Woo-instructie.
-Evt. ook in schema opnemen: contact opnemen na afloop, afhankelijk 
van geval, dit kan nuttig zijn om beroepszaken te voorkomen.
-EZK organiseertde komende tijd evaluatiegesprekjes.
-OCW: bekijk of stroomschema's niet als bijiagen maar in tekst Woo- 
instructie kunnen opgenomen.
-Bij J&V komen veel vragen binnen over actieve openbaarmaking, maar 
op dit gebied is geen rol vbor IWO, wel voor Woo-overleg en 
beleidsonderdelen bij uitvoering. IWO is er niet voor uitvoering, wel als 
juridische vraagbaak.

4. Interdepartementale Wob-verzoeken:
-Herdenking 70-jarige aankomst Molukkers, i.v.m. actiegroep 'Niet mijn 
aankomst'
-Vaandeldrager

5. Rondvraag en afsiuiting
- Kwestie zienswijzeverzoeken: er komen veel zienswijzeverzoeken 
binnen, veelal zonder context, overzicht houden is soms lastig. DEF doet 
voorstel voor opzet voor zienswijze.

Info over mailadressen voor zienswijzeverzoeken graag sturen naar 
secretaris IWO, t.b.v. overzicht Wob-contactadressen.
Stuk van VoRa in SCO over omgaan met agenda's bewindspersonen 
en ambtelijke top: hier is eerder al door IWO over geadviseerd, advies 
was toen geen openbaarmaking en dialoog met Kamer hierover 
afwachten.
FIN hanteert een eigen handboek Wob-openbaarheid en is ook bezig 
gegevens te verzamelen over aantallen burgerbrieven en afhandeling, 
en merktdaarbij dat e.e.a. niet eenduidig wordt geregistreerd, 
waarbij de vraag is of dit ook is aan te merken als een bestuurlijke 
aangelegenheid. Juridische jaarrapportage aan TK geeft hierover info, 
maar nog niet alle departementen leveren deze aan.
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BZK/CZW

Contactpersoon

T OS-Sjrga.. " ' "I

Datum
21 februari 2022

[~3@minbzk.nl

Kenmerk
2022-0000093810

agenda Agenda IWO 22 februari 2022

22 februari 2022 15:00 

Webexreeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

1. Opening en mededelingen

2. Verslag IWO en overzicht contactgegevens
Bijiagen: Verslag IWO 25 januari 2022, Dep. contactgegevens

3. Resultaten IWO-special 15 februari 2022 (vraag lenW)

4. Periodiciteit/frequentie kostenopgave LA (toel. J&V)

5. Wob-cijfers rapporteren aan de Kamer (Hoe gaan we dit doen en hoe 
voorkomen we dat we appels met peren vergelijken.)

6. Openbaarmaking stukken zijtafels formatie (BZK)

7. Beantwoording Kamervraag Omtzigt m.b.t. Wob-verzoeken van 
journalisten i.r.t. tijdigheid 
BiJIage: mail dd 15/2 met opzet

8. Stavaza Woo-instructie (BZK)

9. Inrichting Wob-proces en inzet rijkstrainees (BZK)

10. Voorstel format inventarislijst i.v.m. gebruik Zylab (lenW) 
Bijfage: Voorbeeld inventarislijst nieuw

11. Interdepartementale Wob-verzoeken
-bespreken omgang Wob-verzoeken Afghanistan irt termijnen en beroep 
fictief / verzet.

12. Jurisprudentie
Bijiagen: Jurisprudentieoverzichten week 48 t/m 52 2021 en week 1 t/m 4 
2022
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BZK/CZW

Datum
21 februari 2022

Kenmerk
2022-0000093810

13. Rondvraag en afsiuiting
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Ministerie van Binnenlandse Taken eh 
Koninkrijksrelaties

<
•I,

r^CZW-
i ..'CcmtacMMarsoM

T

31iianm2^

2X12Z-00000942SS

verslag Verslag IWO 25 januari 2022

25 Januari 2022^fergaderdatum

Aanwezig

1. Opening en mededellngen
In SGO te gesproken over het actief openbaar maken van stukken van de 
zijtafels van de formatie

Depaitementaie afetemmlng acbeve openbaarmaklng stukken 
zijtafels. rol voorcoOrdinatoren.
BZK: Regie ligt bij bureau SG. IWO houdt overzichten bewaard 
eenduidlgheld op Jurldisch gebied.
AZ komt nog terug over rol in afhandeling.
lenW: Wob-verzoek ontvangen. AZ eerder opgelost door eerst
stukken aan TK aan te bieden, dan verwijzen naar TK.

2. Verslag IWO
Bijiagen: Verslag IWO 11 januari 2022, dverzicht departementale Wob- 
contactgegevens, Overzichtafgestemde onderwerpen 
Aanpassingen in ‘Opening en mededellngen'.
- ' AcUeve openbaarmaklng regeringsvilegtuig en kosten LA, l.p.v. Wob- 

verzoeken.
Doorhalen opmerking AZ, Woo-lnstructle geen beleldsregel.

Verslag IWO 11 januari 2022 goedgekeurd en vastgesteld.

Oeelnemers vragen binnen eigen departement uit wie als contactpersoon 
kan worden aangewezen voor verdere behandeling en ultwerking 
openbaarmaklng informabe regeringsvilegtuig.

3. Kamervragen BBB over gebrulk Signal
Bijiagen: Vragen Kamerlid Van der Plas (BBB) dd 20/1/2022)

1 vim3



Datum
31januari 2022

Ingediend bij AZ, overgedragen aan BZK.
BZK: Instructie bewaren chatberichten aanvullen. Chatinstructie ook 
aanpassen op rijksportaal

Automatische verdwijnfunctie niet aanzetten 
lenW: Voor beantwoording Kamervragen verwijzen naar instructies en de 
voorgenomen aanvullingen.

J&V: Wijzen op veiligheid van Signal boven Whatsapp, niet alleen door 
automatische verwijdering van berichten. Meenemen in 
beantwoording van Kamervragen.

4. Introductie opzet IWO-special medio februari 2022 
BiJIage: Conceptversie opzet IWO-special
ledere deelnemer neemt een casus mee naar de bijeenkomst. In discussie 
over de behandeling van de casus.

Compacte casus vanwege tijd.
Doel om van elkaar te leren, verheldering en verduidelijking. Op zoek 
naar gedeelde uitkomsten. Low-profile.
Hoe wordt rijksbreed 11.2 toegepast?

Geen vragen n.a.V. concept IWO-special

5. Gevolgen uitspraak RvS d.d. 19 januari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:128) - 
openbaarmaking adressen agrarische bedrijven ivm emissiegegevens 
(EZK/LNV)
Zie: httPS-J/deepUnk rechtsoraak nl/uitSDraak?id=ECLI:NL:RVS:2022:128
EZK: Door uitspraak moeten nu agrarische prive-gegevens openbaar 
worden gemaakt als emissiegegevens (milieu-informatie), in geval 
priveadres zelfde is als bron van emissie.

Minister geinformeerd, wordt gewerkt aan legalisatie PAS-meldingen 
Als input nodig is zal EZK dit vragen.

lenW: Aanknopingspunt onder de Woo: weigeren op grond van beveiliging 
van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage.
AZ/BZK: in praktijk zijn de gegevens vaak reeds openbaar, bijvoorbeeld 
bij KvK.

6. Toelichting geven op de WEF-verzoeken die bij verschillende ministeries 
binnengekomen zijn (BZ)
BZ: Is een overleg geweest over de verzoeker. Verzoek vanuit BZ om te 

. melden als er Wob-verzoeken over WEF binnenkomen.
AZ: Ook verzoeken gehad, BZK heeftbok verzoeken gekregen. Verzoeken 
vaak niet concreet, wordt alleen verwezen naar WEF. Dan geen 
bestuurlijke aangelegenheid. Bij concrete verzoeken, bijvoorbeeld over 
subsidierelatie, wel behandelen. .

7. Vraag vanuit de werkgroep jaarrapportage juridische kwaliteit aan het 
IWO over weergave van verzoeken die zijn afgedaan binnen wettelijke 
termijn naast binnen afgesproken termijn (EZK/LNV)
BiJIage: mail-met-bijiage verzoek 'Bijdrage juridische kwaliteitsrapportage 
2021'
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Mali In vorig IWO besproken. Niet duidelljk wat nu wordt gevraagd. BZK 
zat in overteg gaan met JenV.
JenV: Jaarrapportage ook nog niet door SGO. Ugt stil.
BZK: krijgt persvragen, vragen over overzicht afgehandelde Wob- 
verzoeken. Data staat in Jaarrapportages. 2020 al bekendgemaakt, 2021 
voIgt in mei 2022.
Geen persvragen bl] anderen bekend.

8. Interdepartementale Wob-verzoeken
SZW: verzoek oorspronkelljk Ingedlend bij politle en op verzoek van JenV 
doorgestuurd naar SZW. Gaat over meldingen EMM (Experbsecentrum 
mensenhandel en mensensmokkel), m.n. over misstanden Nigeria en 
Uganda. Verzoek niet bij anderen ontvangen.

9. Rondvraag
OCW: Wob-verzoek over onderwijs in China, veel spreekteksten van 
bewindslleden en concepten van spreekteksten in nota's.

BZK: spreekteksten beoordeien op allnea niveau, concepten van 
spreekteksten conform de vaste lljn Integraal welgeren.
DEE: complexe ervaring ult Afghanistan. Gewelgerd o.g.v. art. 11, wel 
aan de Kamer gestuurd.
AZ: spreekteksten voorde Kamer zoais besproken beoordeien, rest op 
eigen merltes beoordeien.
BZK: vaste lijn hanteren waar mogelijk.
Opietten dat Wob-verzoekers niet meer informatte krijgen dan 
Kamerleden.

JenV gaat na of het jiesiult^l oepubllceerd Is. Vraao JenV: over welk__
besluit gaat dit?

1): Ik kan niet meer 
sluit dit is

' Met «pm«riiln5|«nM|| 
tefugvinden welk dm

1 Met opwnifcinBn mil: Zie aanvulIkKiBZK: Woo-instructle staat op de agenda voor het lOWJZ van 27 Januari. 
Daama doorgelelden naar SGO. Wordt ook besproken in ICBR voor 
toelichting waar pSG's Inzitten. Uitertijk 1 maart vaststellen in SGO. Dan 
departementaal vaststellen voor bekrachUglng.
Actleve openbaarmakir>g van de instrucHe bl] inwerkingtreding Woo.

BZK: als er punten In de Woo-instructle zijn die niet bij BZK bekend zi]n, 
maar wel met directeur worden besproken, ook BZK informeren.

BZK gaat na waarom handtekeningen in KB's In Staatscourant niet 
openbaar zi]n, maar wel op website TK te zien zi]n.

Pagiia 3 v«n3
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Van:
Aan:

[T2.G^1.2.d|±!BJ2
^1,2,e5,1.2,e^Xr~ '
..12.e5v1.2ie5.1.2:e5.1.2,iCc:

FW: IWO-agenda 22/2 (onderwerpen?) 
vrijdag 18 februari 2022 17:05:09 
voorbeeld inventarisliist nieuw 1201.xlsx

Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Beste en

We hebben een onderwerp voor de agenda dat afkomstig is van onze Wob Unit,

Met gaat om ZyLab. Vanuit onze WobUnit wordt deelgenomen in een werkgroep waarin Zylab 
aan de hand van gebruikerservaringen probeert het systeem optimaal in te richten.
Een van de knelpunten die Zylab aangaf was dat het heel veel zou schelen als rijksbreed zou 
worden gewerkt nnet een inventarislijst aan de hand van een uniform format.
Nu hebben de verschillende departementen een net lets anders ingerichte lijst waardoor dit 
door Zylab niet optimaal ingeregeld kan worden. Met alle ongemakken voor de departementen 
van dien.

Vanuit onze WobUnit is samen met Zylab een voorzet gedaan voor een format dat eigenlijk voor 
alle departementen bruikbaar zou moeten kunnen zijn. Er staat in ieder geval alle informatie in 
die we ook in handmatig ingerichte inventarislijsten invoeren.

Voor het IWO dus de vraag of alle departementen uit de voeten zouden kunnen als Zylab een 
inventarislijst als bijgevoegd "inregelt" in het systeem. Een uniforme inventarislijst is sowieso 
ook handig in de aanloop naar het gebruik van de rijksbreed aangeschafte Wob-hulpsoftware.

Als dit naar jullie idee een geschikt onderwerp is voor het IWO, zou een van de mensen uit onze 
Wob Unit dit in het IWO kunnen toelichten.

We horen wel,

Groet,

^(n)minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 18:27

•n^’^'ribzk.nl>: BZK-Wob-Ontvangst <BZK-Wob-Ontvangst(S)minbzk.nl>:
(aminezk,nl:|5i.l-ZF

J;m^^J|(5)minbuza.nl:|^l,2.e |(5)minbuza.nl:
n;l,T.2.e5.1^(Smindef.nba'm

mi7/PIIRI IFkl JJ|@minfin nl>-(DJZ/PUBLIEK)
(Sminezk.nl:

(5)minfin.nl>:
Wob verzoeken DJZ 

.2/e j(5)minienw.nl>:

|5.1.2re-
IP't 2|g|‘."1-V2 ^ m i n PC w. n I: j|. 1 -2l

........

nm

@minocw.nl:
^(a)minienw.nl>: Wob-loket <j5^1-2T 

@minienv.nl: j5.1-Zr 1; ^^^BMoiinj£riyjil;

•; *postbus WBJA WOB

(5)minvw5.nl>: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob&l-Zi
Onderwerp: IWO-agenda 22/2 (onderwerpen?)

Goedemiddag, of beter: goedenavond,

Hierbij, lets later dan de bedoeling was, het verzoek door te geven (t/m maandagmorgen) of 
jullie nog punten hebben voor de agenda voor het a.s. IWO op dinsdag 22/2.

Met vriendelijke groet.



Directie Conkitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Opmerkingen

BESPROKEN MET NCTV: ZIJ NEMEN ZW DELEN MEE

Voorgelegd aanjSjfijtBa | met verwijdering 10.2.a

bijiage zie document Zylab ID 78647

Afgesproken met NCTV om mee te nemen, zij zijn akkoord met beoordeling



reeds openbaar, vindplaats https://ad.easa.europa.eu/ad/2021-10
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Jurisprudentie overzicht

WetOpenbaarheidvan Bestuur

ECLI:NL:RVS:2021:2769
9 december 2021
Trefwoorden: besluitop bezwaar,8; 81 Awb

De voorzieningenrechter van deAfdelingsteltdat de rechterlijkeuitspraken d.d. 9 September 2021 uitgevoerd 
moeten worden. De rechter voIgt hetstandpuntvan de minister, waarin hij steltdat de intrekkingvan de 
voorlopigevoorzieningsprocedureondervoorwaardewasdathijgeen nieuwbesluitop bezwaarhoefde te 
nemen, niet. De ministerzal duseen nieuw besluitop hetbezwaarvan de Stichtingdienente nemen met 
inachtnemingvan deaangevallen uitspraak. Dateen nieuw besluitop bezwaargelijkluidend zal zijnalshet 
eerste besluit, laatdie rechtsplichtonverlet.

ECLI: NL:RVS: 2021:2863
15 december2021
Trefwoorden:8: 81Awb,Voorlopigevoorziening,niettijdigbeslissenvyobverzoek,8: 55d lidZAwb 
Dwangsom

Op 22 januari 2021 heeft [wederpartij] bijde rechtbankberoep ingesteld wegenshet niettijdigbeslissen op 
een door,hem ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wobjvan 21 
augustus2020. BiJ besluit van 5 februari 2021 heeft de minister VWS een besluit genomen. [wederpartij] heeft 
de minister verzochtom openbaarmaking van documenten overde persconferenties die over decoronacrisis 
zijngehouden. Hetgeschilgaatoverde vraagof de door deministertoegepaste gefaseerdewerkwijzemet 
betrekkingtotde afhandelingvan Wob-verzoeken overde coronacrisis in overeenstemmingismetde Wob, of 
de rechtbankeen juistebesluittermijn heeft opgelegd en watdaarbijeen passende dwangsom is.

Bij uitspraak van 1 juli 2021 heeft de rechtbank het door [wederpartij] ingestelde beroep gegrond verklaard, de 
minister opgedragen om binnentwee maandennadagtekeningvan deze uitspraak alsnogte beslissen op het 
Wob-verzoekenbepaald datde ministeraan [wederpartij] een dwangsom van€ 250,-moetbetaienvoorelke 
dagwaarmee hij de hiervoor genoemdetermijn overschrijdt, met een maximum van €37.500,-.

Vast staat en ookniet ingeschil is datde minister ten tijde van hetinstellen van beroepwegens het niet tijdig 
beslissen door [wederpartij] noggeenbesluit had genomen op hetWob-verzoekvan [wederpartij]. De 
rechtbank heeft het beroep daaromterecht gegrond verklaard.

Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het besluit van 5 
februari 2021 een deelbesluitop het Wob-verzoek betreft. De deelbesluiten van 5 februari 2021,27augustus 
2021,30 September2021 en 1 november2021zijn eenreactieop het Wob-verzoekvan [wederpartij], met 
welke reactie [wederpartij] het niet eens is. Deze besluiten worden, gelet op artikel 6:24 van Awb,gelezen in 
samenhangmetartikel 6:20, derde lid, van rechtswegegeachtonderwerp te zijn van ditgeding.^

1 DeAfdeling heeft in de uitspraken van 20oktober
2021, ECLI:NL:RVS:2021:2348en ECLI:NL:RVS:2021:2346geoordeeld dat het is toegestaan om in deelbesluiten 
op een Wob-verzoek te beslissen endatde gefaseerde aanpakniet in strijd is met de WOb. In deze uitspraken 
heeft de Afdelingook geoordeeld dat de door de rechtbank vastgestelde termijn om volledigop de Wob- 
verzoekente beslissen niet haalbaar is en datde daaraan gekoppelde dwangsom, alleen al wegens de



De hier aan de ordezijnde zaakisin grote lijnen identiekaan dezaken diehebben geleidtot voormelde 
uitspraken van 20oktober2021. De voorzieningenrechterzietdaaromaanleidingbijdie uitsprakenaan te 
sluiten en verwijst voor de verdere motivering naar hetgeen in die uitspraken is overwogen.

samenhang, moetworden vernietigd. De Afdelingheeftvervolgensaan de nieuwgesteldebeslistermijnde 
gebruikelijkedwangsom als bedoeldartikel 8:55d, tweede lid, van de Awb verbonden, De Afdeling heeft daarbij 
overwogen datde termijndie zij stelteenrealistischetermijniswaarbinnende minister een volledig besluitop 
de Wob-verzoeken moet kunnen nemen en dat in dit stadium daaromgeenextra stimulans, in de vorm van 
een hogere dwangsom, nodig is.
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Jurisprudentie overzicht

WetOpenbaarheid van Bestuur

ECLI:NL:RVS:2022:133
19januari 2022
Trefwoorden: Artikel lO.Z.gWob,
• De Wob wijktals algemene openbaarmakingsregeling voorbijzondere regelingen, alsdeze zijn neergelegd 

in een formeleweten alsde bijzondereregelingbovendienuitputtendvan aard is. Dat laatste ishetgeval 
als de regelingertoestrektte voorkomen dat door toepassing van de Wob afbreuk zou worden gedaan aan 
de goede werkingvan de materielebepalingen in de bijzondere wet. Artikel 11a, eerste lid, van de bepaalt 
niet in welke gevallen onder de geheimhoudingsplicht vallende informatie mag worden verstrekt. Daarom 
bevatdeze bepaling, andersdan hetcollegeveronderstelt, geen bijzondere openbaarmakingsregelingmet 
een uitputtendkarakter. Hetcollege konartikel 11a, eerste lid, van de Advocatenwetderhalvenietten 
grondslagleggen aan de weigeringomde documentenopenbaarte maken.

• Zoals de Afdeling eerder heeft geoordeeldS beschermt artikel 10.2.g, van de Wob het belang bij het 
voorkomen van onevenredige benadeling van een {rechtsjpersoon met het oog op diens procesp'ositie. 
Hetgeen in de documenten isopgenomen, kan de procespositievan de provincie schaden. Daarnaastmoet 
de provincie in vertrou wen overleg kunnen plegenmeteenadvocaatomopdie wijze een processtrategie 
te kunnen bepalen. Hetbelangvan de provincie dat de documenten niet openbaar worden gemaakt weegt 
daarom zwaarder dan het belang van openbaarmaking van die documenten. Dat Avanzo enanderen belang 
zouden hebben bij wattusseh de advocaten isbesproken, is geen belang dat de Wob dient. Zoals de 
Afdeling eerder heeft overwogen^ dient het recht op openbaarmaking op grond van de Wob uitsluitend het 
publieke belangvan een goede endemocratische bestuursvoering. Bij de te verrichten belangenafweging 
wordt het algemene of publieke belang bij openbaar making van de gevraagde informatie afgezettegende 
door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van deverzoeker.

ECLI:NL:RVS:2022:175
19januari 2022
Trefwoorden; Artikel 11 Wob; Artikel lO.Z.e Wob
• Uit de geschiedenis van detotstandkomingvan artikel 11 van de Wob^ blijkt dat het interne karakter van 

een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld. Degene die het document heeft 
opgesteld, moetde bedoelinghebbengehaddatditzou dienenvoorhemzelf ofvoor het gebruik door 
anderenbinnen deoverheid. Metde in artikel 11, eerste lid, neergelegdebeper king ten aanzien van 
persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, heeft de 
wetgever beoogd "datambtenaren de vrijheiddienente hebbenongehinderd hunbijdrage te leveren aan 
de beleidsvoorbereiding of -uitvoering, en daaroverte studeren, te brainstormen, anderszins te overleggen, 
nota's te schrijven etc. Feitelijke gegevens zijn geen persoonlijke beleidsopvattingen en kunnen daarom niet 
krachtens artikel 11, eerste lid, van de Wob worden geweigerd. Feitelijke gegevens kunnen wel zodanigmet 
die opvattingen zijn verweven dat het niet mogelijk is deze te scheiden. In datgeval kunnen ook die 
feitelijke gegevens met een beroep op dit artikel worden geweigerd. Een bestuursorgaanmoetper 
zelfstandigonderdeel van een document voorintern beraad met informatie over een bepaaldebestuurlijke 
aangelegenheid, zoals alinea's, bezien of het persoonlijke beleidsopvattingenbevaten,wanneer in de 
opvattingen informatie van feitelijke aard isopgenomen, of de persoonlijke beleidsopvattingenzodanigmet

r

^ In de uitspraak van 12 septerhber 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2988 
^ Onder meerin de uitspraakvan 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:356 
^ Kamerstukken II1986/87,19 859> nr. 3, biz. 13



deze feitelijke gegevens zijn verweven dat deze niet zijn te scheiden. In geval van verwevenheid mag in 
beginsel het betrokken onderdeel van hetdocumentwordengeweigerdopgrondvan artikel 11 van de 
Wob.

• De adviesnota bevatvoorstellen, voor-en tegenargumenten, kanttekeningen enafwegingenoverde kosten 
van de verkoopvan hetpand aan de [locatie]. De adviesnota is opgesteld om het college te informerenen 
een voorstel te doen. De adviesnota is dus opgesteld metde bedoelingomalleen gebruiktte worden 
binnen de overheid. De adviesnota is dus opgesteld metde bedoelingomalleen gebruiktte worden binnen 
de overheid. De rechtbank heeftdaarom terechtoverwogen datde adviesnota voor intern beraadbestemd 
is en dat daarin persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen. De adviesnota bevat daarnaast ook 
feitelijke gegevens die niet zodanig met die persoonlijke beleidsopvattingen verweven zijn dat het niet 
mogelijk is die feitelijke gegevens te scheiden. Het college heeft echter in redelijkheid kunnen oordelen dat 
hetbelangvan openbaarmakingvan die gegevens niet opweegt tegen de economischeenfinanciele 
belangen van de gemeente. Dooropenbaarmaking zou appellant namelijkinzichtkrijgen in de strategische 
belangen van de gemeente Eindhoven. Het college heeft omdiezelfde reden in redelijkheid kunnen 
besluiten om de persoonlijke beleidsopvattingen nietopgrond van artikel ll,tweedelid, van de Wob 
openbaarte maken.

• Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen'*, verzet het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeerzich tegen openbaarmakingvan namenvan medewerkersdie nietwegenshunfunctiein de 
openbaarheidtreden, tenzijdeindienervan het desbetreffendeWob-verzoekaannemeliJk heeft gemaakt 
dat hetbelangvan de openbaarheid in eenconcreetgeval zwaarderweegt. Na kenniste hebben genomen 
van hetniet-geanonimiseerde beslissingsbiad B&W-dossierisgebleken datde betreffende ambtenaarniet 
vanwege zijnfunctiein de openbaarheid treedt. Appellant heeft geen redenen aangevoerdwaarom het 
belang van de openbaarheid in dit geval zwaarderzou moetenwegendan hetbelangvan eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer van de betreffende ambtenaar.

• Documenten van externederden, zoals bedoeld in de geschiedenis van detotstandkomingvan artikel 11 
van de Wob, die zijn opgesteld met het oog op intern beraad, kunnen alleenonder intern beraadvallenin 
het geval datde externe derdegeenander belang heeft dan hetbestuursorgaan vanuitde eigen ervaringen 
deskundigheid een opvattingte geven over een bestuurlijkeaangelegenheid. De waardeverklaringis 
opgesteld met als doel dat het college een besluit kon nemen over de voorwaarden waaronder het pand 
aan de [locatie] kon wordenverkocht. Uitde waardeverklaringblijkt dat deze is opgesteld door een 
geregistreerdtaxateurdieuitsluitend advise ertin hetbelangvan hetcollegeen diegeen ander belang heeft 
dan vanuitde eigen ervaringen deskundigheid de waarde van hetpand te bepalen. De waardeverklaringis 
dus opgesteld met het oog op een door de overheid te nemen besluiten daarmeebestemd voor intern 
beraad. Dater per taxateur een verschil in de getaxeerde waardekan optreden, laatonverletdat het 
daaraan ten grondslaggelegde onderzoek een zo objectief mogelijk verricht onderzoekis. Het feit dat de 
waardeverklaringgeen persoonlijke beleidsopvattingen bevat, leidttotde conclusiedatde rechtbankten 
onrechte heeft geoordeeld dat het college dewaardeverklaring op grond van artikel 11, eerstelid, van de 
Wob nietopenbaar heefthoevenmaken.

• Het college heeft in het besluit van 22augustus 2018, andersdan in het besluit van 18 december2018, 
openbaarmakingvan dewaardeverklaring op grond van artikel 10, tweedelid, aanhef enonderb en g, van 
de Wobgeweigerd.TiJdensde zittingbij de Afdeling heeft het college te kennen gegevendat 
openbaarmakingin het besluit van 18december 2018 alleen op grond van artikel 11, eerste lid,geweigerd 
is, maar dat het niet uitgesloten is datook de andere weigeringsgronden van artikel 10, tweede lid, aanhef 
en onder b en g, van toepassing zijn. Zonder nadere motivering is echter niet in te zien waarom 
openbaarmakingvan dewaardeverklaringde economise been financiele belangen van de gemeente 
schaadt of tot onevenredige bevoordeling of benadelingvan bij de waardeverklaring betrokken natuurlijke 
personen of rechtspersonen danwel van derden leidt. Zonder nadere motivering is gelet op deinhoud van 
de waardeverklaring niet inzichtelijk waarom openbaarmaking van de rest van de waardeverklaring inzicht 
geeft in de verwervingsstrategie van de gemeente of onevenredig nadeel toebrengt aan de 
onderhandelingsposities van de betrokken partijen.

• De rechtbank is er echter aan voorbijgegaan dat het college niet heeft gemotiveerd waarom de naam van 
de taxateur op grond van de Wob niet openbaar gemaakt moet worden. De taxateUr is namelijkgeen intern 
werkende ambtenaar, maar treedt beroepsmatig naar buiten om advies te geven. Daarom valt zonder 
nadere motivering niet in te zien waarom de naam van de taxateur nietopenbaar gemaakt moet worden.

'■ In haar uitspraakvan 31 Januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321



ECLI:NL:RVS:2022:147
19 januari 2022
Trefwoorden: Artikel 10.2.g Wob,Artikel 11 Wob
• Volgens vaste rechtspraak van deAfdeling moeteen bestuursorgaanin beginsel per document of 

onderdeel van een document motiverenopwelkegrond openbaarmakingachterwegewordtgelaten. Het 
kan daarvan afzien alsdatzou leiden tot herhalingen diegeenredelijkdoel dienen.

• Volgens de Afdeling heeft de minister geen goederedenengegeven waaromdocument 1 in zijn geheel 
nietopenbaar gemaaktkon worden opgrond van artikel 10.2.g Wob. De Afdeling steltdat het document 
uitverschillende hoofdstukkenbestaaten deministernietaannemelijk heeftgemaaktdat de 
openbaarmakingvan bepaalde hoofdstukken de NCTVonevenredigzal benadelen. Ook heeft de minister 
onvoldoendetoegelichtwaaromde in het document vermelde open bare bronnen nietopenbaar maakt. 
Dat door openbaarmakingde informatiepositie van de NCTVonderdrukkomtte staan omdathij daardoor 
minder informatie zal ontvangen, heeft de minister niet aannemelijkgemaakt. In dit geval gaat het 
immers om een analyse op basis van openbare bronnen, zoals de minister ter zitting heeft bevestigd. De 
minister zal concreter moeten aangeven watde gevolgenvan de afgerondeuitfaseringzijn voordeze 
procedure. Daarbij moetde minister beter motiverenop welkewijze hij uneven redig benadeeidzal 
worden als hij het document openbaar maakt, of tot een andere conclusie komen.

• De Afdeling is van oordeel datde rechtbankopjuiste gronden heeft geoordeeld datde minister zich op 
hetstandpuntmochtstellen datde documenten 1 en 6 toten met 12 voor internberaad zijn. De 
documenten zijn bedoeldomde ministerte informeren overde antivirusscanner van [appellantesub 2] 
en wat de risico’s van het gebruik daarvan zijn. Daarnaast heeft de minister toegelicht datde documenten 
bedoeld zijn om te gebruikenbinnende overheid.

• Maar de Afdelingis van oordeel datde rechtbankten onrechte heeft geoordeeld datde minister mocht 
weigerenalle als persoonlijkebeleidsopvattingenaangemerkte passages openbaar te maken. Document 
1, dat een dreigingsanalyseover de antivirusscanner [appellante sub 2] betreft, bevatin hoofdzaakeen 
inschattingvan'de risico'svan het gebruik van de antivirusscanner. Die inschattingvindtplaatsaan de 
hand van algemenefeitenen objectievefactorenoverhetgebruikvan antivirusscannersen dedaarbij 
behorenderisico's. Hoewel de concrete risicobeoordeling het werk is van de NCTVwaarbij enigemate van 
subjectiviteit nietisuitgesloten, betreft het in hoofdzaaktocheenbeoordelingaan de hand van 
objectievefactoren. De in document 1 opgenomen dreigingsanalysebevatdan ook geen persoonlijke 
beleidsopvattingenals bedoeld in de Wob. Voor zover in de documenten 6 toten met 12 citaten zijn 
opgenomen uit document 1, is de Afdeling ook van oordeel dat dit, vanwege de hiervoor genoemde 
redenen, geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn

ECLI.NL:RVS:2022.128
19 januari 2022
Trefwoorden: art. 10, tweede lid, aanhef en onder e, zevende lid onder b Wob.

Cooperatie Mobilisation for the Environment (hierna MOB) heeft in januari 2019 twee Wob-verzoeken 
ingediendbij het MinisterieLNV. Zij heeft bij dieverzoeken verzochtom openbaarmakingvan alle bedrijven 
waarvoor een melding in hetkader van het ProgrammaAanpakStikstofjhierna PAS) is ingediend bij alle 
bevoegdegezagenvanaf 1 juli 2015 tot 13 januari 2019Dezeuitspraak borduurtvoortop de eerdere uitspraak 
van de Afdeling van 27januari 2021. ECU :NL.RVS: 2021:153.

De minister heeft met de driedeelbesluiten op de Wob-verzoeken van MOBbeslist. Voor alle PAS-meldingen 
geldtdatde minister de meldingsbevestiginguithetAERIUS Registeropenbaar heeftgemaakt, met 
uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. In het kadervan beroep isdestijdsde afspraak 
gemaaktom een selectie van PAS-meldingen te maken van maximaal tien belanghebbenden. De rechtbank 
heeft het bezwaar van MOB in zoverre alsnoggegrondverklaard in diezin datde locatiegegevens in de PAS- 
meldingen van detien derde-belanghebbenden alsnogopenbaar moesten worden gemaakt. De Afdeling heeft 
deze uitspraak bevestigd. Vervolgens moestde minister nog een besluit nemenover de openbaarmakingvan 
de locatiegegevens in de resterende PAS-meldingen. De minister betoogt datde uitspraakvan de Afdeling van 
27 januari 2021 uitsluitend gaat over de locatiegegevens in de rubriek 'Locatie'van de PAS-meldingen. Dat zijn 
de X-en Y-co6rdinatenvan de emissiebron ende daarbij behorende kaartjes.

Centraal in deze zaakstaat de vraag of onder locatiegegevens in de PAS-meldingen ook de 
bedrijfsadresgegevens van dePAS-melder vallen. Als dat zo is, dan zijn ook deze bedrijfsadresgegevens aan te



merken als milieu-informatiedie betrekkingheeft op emissies in het milieu, in datgeval kan de minister 
openbaarmaking van die informatie niet weigerenop grondvan de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer, (artikel 10, tweede lid, aanhef enonder e, van de Wob; vgl. overvvegingS van de uitspraak van 27 
januari 2021).

De Afdelingheeftzich in haar uitspraak van 27 januari 2021 uitgelatenover delocatiegegevens in de PAS- 
meldingen.Zij heeft in de PAS-meldingen viercategorieenvan locatiegegevensgenoemd. Hetgaatom i) het 
ad res van de persoonof rechtspersoon voor wiede melding is gedaan;ii) een kaartjegenaamd"Locatie Situatie 
1" en de bijbehorende locatiegegevens; van de "Emissie(perbron) Situatie 1"; iii) een kaartjegenaamd"Locatie 
Situatie 2" en de bijbehorende locatiegegevens van de"Emissie (per bron) Situatie 2" en iv) locatiegegevens in 
de vorm van een kaartjeoverde "Depositienatuurgebieden" (zieoverwegingS.l van de uitspraak van 27 
januari 2021). Hetgaatin deze zaakom de gegevensdie onder categoriei) vallen. Ookdie gegevens heeft de 
Afdeling in haar uitspraak aangemerkt als locatiegegevens. Dat betekent dat de minister ook diegegevens 
openbaar moetmaken,tenzij hetverstrekkenvan dezegegevens, zoalsde Afdelingin overweging7 e.v.van 
haar uitspraak van 27 januari2021 duidelijk heeftgemaakt, nietopvi/eegttegende beveiligingvan bedrijvenen 
het voorkomen van sabotage, als bedoeldin artikel 10, zevendelid, aanhef enonderb, van de Wob.

De Afdeling heeft ook geoordeeld dat de onder i) tot en met iv) omschreven locatiegegevens dusdanig met 
elkaar samenhangendatgeen mogelijkheid bestaatom hetene locatiegegevenwel en hetandere 
locatiegegeven nietaan te merken als milieu-informatiedie betrekkingheeft op emissies in het milieu. De 
rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld datultde uitspraak van de Afdeling voIgt dat de 
bedrijfsadresgegevens van de PAS-meldingen als locatiegegevens moeten worden beschouwd. Daaruitvoigt, 
zoalsde rechtbank ook terecht heeft geoordeeld, dat deze bedrijfsadresgegevens in de PAS-meldingen als 
emissiegegevens moeten worden aangemerkt.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaarthethogerberoepgegrond; -

II. vernietigtde uitspraak van devoorzieningenrechtervan de rechtbankNoord-Nederlandvan 25 juni 2021 
in zaken nrs. 20/1980en 20/1981 voorzoverzij een termijn van drieweken nade verzenddatum van de 
uitspraak heeftgegevenvooropenbaarmaking van de in die uitspraakbedoelde bedrijfsadresgegevens;

III. steltdezetermijnopnieuwvastopdriewekennaverzendingvandezeuitspraak;

IV. bevestigtde aangevallenuitspraakvoorhetoverige.

ECLI:NL:RVS:2022:138
19 januari 2022
Trefwoorden:Artikel3 Iid3 Wob, artikel 3:13 en 15 BW.

[partij] heeft de minister op 8 September 2014 verzochtom openbaarmaking van alle gegevens over'Potato 
spindle tuberviroid' tests die bij hem in 2012 en 2013 zijn uitgevoerd, om zich goedte kunnen voorbereiden op 
lopende procedures. Bij het besluitvan 18 april2019 heeft de minister het verzoek van [appellant A] opgrond 
van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g, en artikel 11, eerste lid, van deWobafgewezen. De 
belangen van de eerbiedigingvan de persoonlijke levenssfeeren het voorkomen van onevenredige 
bevoordelingof benadeling wegen zwaarderdan het openbaar maken van dedocumenten.

Tegen de besluitenvan 18 april2019 en(5 juli 2019) hebben [appellant A] en [appellant B] bezwaargemaakt. 
Bij besluiten van 17 September 2019 en 14 oktober 2019 heeft de minister debezwaren van [appellant A] en 
[appellantB] niet-ontvankelijkverWaard.Volgensde minister hebben [appellantA] en [appellants] misbruik 
van rechtgemaaktdoorhet Wob-verzoekin te dienen enbezwaarte maken. Zij hebben hetrechtomeen 
Wob-verzoekinte dienen evident aangewend voor een anderdoeldan waarvoor hetis verleendenditgeeft 
blijk van kwade trouw.

Beoordelingvan hethoger beroep



• De Afdelingheeftin haar uitsprakenvan 19 november
2014. ECLI:NL:RVS:2Q14:4129en ECLI:NL:RVS:2014:4135.overwoeen datingevolgeartikel 13,gelezen 
in verbinding met artikel 15, van BoekS van het Burgerlijk Wetboek de bevoegdheid om bij de 
bestuursrechter beroep in te stellen, niet kan worden ingeroepen voor zoverdeze bevoegdheid wordt 
misbruikt. Deze artikelen verzettenzich derhalvetegen inhoudelijkebehandelingvan een bij de 
bestuursrechter ingesteld beroep dat misbruikvan recht behelstenbiedeneenwettelijkegrondsiag 
voor niet-ontvankelijkverkiaring van een zodanig beroep. Daartbe zijn zwaarwichtigegronden vereist 
die onder meeraanwezigzijn indienrechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder 
redelijk doel of voor een ander doel dan waartoe zij zijn gegeven, dat het aanwenden van die rechten 
of bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw.

• Uit artikel 3, derde lid, van de Wob voIgt dat de indiener van een Wob-verzoek geen belangbij zijn 
verzoek hOeftte stellen. De Afdelingheeftin de uitspraak van 18 februari 2015. ECLI:NL:RVS:2015:426. 
geoordeeld dat die bepalingonverlet laat dat de bevoegdheid tot het indienen van een Wob -verzoek 
met een bepaald doel is toegekend, namelijk dat in beginsel een ieder kennis kan nemen van 
overheidsinformatie. Omdat misbruik van recht zich kan voordoen als een bevoegdheid wordt 
aangewend voor een ander doeldan waarvoor zij is gegeven, kan het doel van een Wob-verzoek 
relevantzijn omte beoordelenof sprakeisvan misbruikvan recht.

• Verderblijktuitde uitspraakvan deAfdelingvan4 november2020. ECLI:NL:RVS:2020:2638.datals 
een Wob-verzoek wordt gebruikt om informatie te verkrijgen voor een andere procedure, dit niet 
zonder meer betekentdatsprake is van misbruik. Slechts onder bijzondereomstandigheden kan een 
verzoek om informatie met het oog op een andere procedure misbruik van recht opieveren.

• De Afdelingisvan oordeel datde rechtbankten onrechte heeft geoordeeld dat de minister [appellant 
A] en [appellant B] terechtniet-ontvankelijk heeft verklaardwegens misbruikvan recht. [appellant A] 
en [appellant B] hebbenter zittingtoegelichtdatzij openbaarheid voor een ieder beogen. Uit het 
dossier blijkt verder niet dat het hen te doen is om dwangsommen of proceskosten te incasseren. De 
minister heeft dat op de zittingook bevestigd. Uithetvorenstaandevoigtdat hieringeen 
aanknopingspunten zijn te vinden voor de conclusie van de minister dat het evident is dat [appellant 
A] en [appellant B] de bevoegdheid om een Wob-verzoek in te dienen en bezwaar te maken zodanig 
hebben aangewend zonder redelijk doel of voor ee n ander doel dan waartoe deze is gegeven, dat het 
aanwenden van die bevoegdheid blijk geeft van kwade trouw. Dat [appellant A] zijdelings is betrokken 
bij de procedure van [partij],dezelfdegemachtigde heeft als [appellant B] en [partij] en [appellant B] 
de echtgenote is van de gemachtigde, betekentevenmin datsprakeis van misbruikvan recht.Ter 
zitting hebben zijtoegelichtdatzij, naar aanleidingvan hethandelen van deNVWA in de procedure 
van [partij], zijn geinteresseerdgeraakt in de werkwijze van de NVWAen becgen misstandenaan de 
orde te stellen. Ook de omstandigheiddat [appellant A] om dezelfde documenten heeft verzocht als 
[partij], rechtvaardigt niet de conclusie, ook niet als deze omstandigheid in samenhang met de overige 
omstandigheden wordt bezien, dat sprake is van misbruikvan recht. De minister is dan ook ten 
onrechte tot een niet-ontvankelijkverklaringvan [appellant A] en [appellant B] overgegaan.

Het betoogslaagt.

Conclusie

Het hoger beroep isgegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Doendehetgeen de rechtbank 
zou behoren te doen, zal de Afdelingde bij de rechtbank ingesteldeberoepentegende besluiten van 17 
September 2019 en 14oktober 2019gegrond verklarenen die besluiten vernietigen. De minister zal worden 
opgedragen om binnen zes weken met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit op de bezwaren van 
[appellant A] en [appellant B] te nemen.
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Van:
Aan:
Ondenwerp:
Datum:
BiJIagen:

dnsdag 25 januari 2022 12;44:'43 
lurisnrudentie ovpfTirht Wppt 1 - 4 dnnt
hjnspnjdenbe ovefTicht- Week 48 - 5?.(focx

Hi

Hierbij voor het volgende I WO!

Groeten,

Mw.

earn Openbaarhel

Afdeling Advies, Cultuur en Wetenschap 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 16375, IPC 5650 | 2500 BJ [Den Haag

«
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@minocw.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 12:19

(S)minocw.nl>
@minocw.nl>

Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Jurisprudentieoverzicht

Hi

mu en ik hebben toch even snel de laatste 5 arresten bijgewerkt. Ik heb ze bijgevoegd 
met ook nog het overzicht van december 2021.

Groeten,

@minorwnl>Van:
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:09

|@minocw.nb 

(a)minocw.nb>
Aan:
CC
Onderwerp: RE; Jurisprudentieoverzicht

Hoi! Nee geen probleem, volgende keer is ook goed

Mw. mr.



earn Openbaarhel

Afdeling Advies, Cultuur en Wetenschap 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
RIJnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag 
Postbus 16375, IPC 5650 | 2500 BJ | “enHaag

HBBBBBBBBHHBiiiii@minocw.nlS'

@minocw.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:38

@minocw.nl>
@minocw.nl>

Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Jurisprudentieoverzicht

Hi

Voor dit jaar waren er nog niet veel arresten i.v.m. het kerstreces. Wei zijn er 2 klelne 
zaken nog van december 2021. Voor deze week zie ik dat er wel een aantal nieuwe 
zaken zijn binnengekomen bij de RvS, die moeten we echter nog bijwerken in de lijst.

Kan dit ook voor de IWO van de volgende keer of heb je het echt vandaag nodig?

Groeten,

^mino<;w.nl>

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:04
Van:

@minocw.nl>:Aan:
—1^|^@minocw.nl> 

Onderwerp: Jurisprudentieoverzicht

Hi

Hebben jullie een recent jurisprudentieoverzicht voor het IWO?

Groeten,

Team Openbaarheid

Afdeling Advies, Cultuur en Wetenschap 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
RIjnstraat 50 i 2515 XP | Den Haag |
Postbus 16375, IPC 5650 | 2500 BJ |

S
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- BD/DWJZ/JZWVan;
Aan:
Cc:

RE: rapportage kosten LA - agendpunt voor het IWO van 22 februariOnderwerp;
Datum; vrijdag 11 februari 2022 16:55:59

Hoi Baj

Ja, geen probleem. Zet me maar op de agenda voor 22 februari. Ik schakel voor die tijd

Groet,

; @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 17:30 
AaniMlIElMBa- BD/DWJZ/JZW >

Onderwerp: IWO; rapportage kosten LA - agendpunt voor het IWO van 22 februari
@minbzk.nl>

Hallo BB,

Zou jij dit agendapunt vanuit JenV willen aanleveren en toelichten in het IWO van 22 februari? 
Ik geloof dat vanuit jullie [FI bij die werkgroep betrokken is?

Dank alvast!

Groet,

Van: g!!|jjpj-'4||||^:,^Jebr1 .Zveb:3yZ.'@b.-’k!gi!Jj|(aminbzk.nl>

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 16:29
Aan:^r|(aminbzk.nl>
Onderwerp: IWO; rapportage kosten LA

In het overleg van de werkgroep over de aanpassing van het contract met de LA kwam de 
periodiciteit van de kostenopgave aan de orde. De vraag is of dat een keer per jaar moet 
plaatsvinden, met als nadeel dat dat dan jaarlijks veel aandacht krijgt. Een alternatief is dat 2x 
per jaar te krijgen of zelfs 4x per jaar. Voor de LA maakt dat niet uit hebben we in ons overleg 
met hem begrepen.
Vanuit de werkgroep kwam de vraag om de gewenste periodiciteit in het IWO te bespreken. Als 
je dat nu deelt, zou je het dan willen agenderen?
Gr



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besfemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. vvordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hel bericht te ver«vijderen- De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan bet elektronisch verzenden van 
beriohten.
This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message was sent to you' 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage.of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum;

RE: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen 
donderdag 17 februari 2022 14:37:37

Hallo

Graag op de agenda in ieder geval zetten de onderwerpen:

1) Wob-cijfers rapporteren aan de Kamer. Hoe gaan we dit doen en hoe voorkomen we dat 
we appels met peren vergelijken (BZK)

2) Openbaarmaking stukken zijtafels formatie (BZK)
3) Stavaza Woo-instructie (BZK)
4) Inrichting Wob-proces en inzet rijkstrainees (BZK)

@minbzk.nl> 
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:31

@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen

mHoi
Nog niet, wil ik vanmiddag naar zoeken. - ik doe straks ook weer de gebruikelijke uitvraag voor 
de IWO-agenda? Heb jij daar al onderwerpen voor?
Groet, bjjjjjjBkM

(5)minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:26

@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen

Hallo an—.

Heb jij wellicht die uitvraag nog kunnen vinden?

Alvast dank!

Groet,

Verzonden: maandag 14 februari 2022 17:42
?^(5)minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen

Heeft geen haast, dank alvast!

Groet,

. @minbzk.nl>Van:

Verzonden: maandag 14 februari 2022 17:35
Aan:
Onderwerp: RE: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen

1 i,,-

]@minbzk.nl>

Ho



Moet ik morgenochtend even doen, lukt nu niet meer - ik weet niet eens zeker of ik die uitvraag 
wel heb zien voorbijkomen. . . maar ja, bet is ook al weer even geleden ©

'1: @minbzk.nl>Van:

Verzonden: maandag 14 februari 2022 17:25 
Aan:|@rijksoverheid.nl>:

:^(5)minbzk.nl>:iiJk2:et?. .60:'1.2.0''^ir;^|-<^rninbzk.nl>

Onderwerp: RE: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen

:-5-

Zou jij wellicht nog de mail kunnen achterhalen waarmee we die uitvraag hebben gedaan onder 
de departementen?

Dank alvast!

Groet,

.e [@riik5;overheid.nl> 
Verzonden: maandag 14 februari 2022 16:12
Aan:

Van:KJ

(S)minbzk.nl>:
f5)minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen

Dag

Ik heb niets gezien/ontvangen.

Groet,

■ek. ■■■I . eg): i @minbzk.nl>Van:|g

Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 17:03
^^|jj|i^v.^l^veb~;i^'.^b!'.;lT.-2-.e '■;|(S)minbzk.nl>: 
@riiksoverheid.nl>^gl^..l''S,1:2;ei»A!/!'§13B7!|H(5)minbzk.nl> 

Onderwerp: Inrichting Wob-proces bij de andere departementen

Aan: T
- . L

l-J-

Hallo

Eerder hebben jullie een stuk opgesteld met een overzicht van alle vragen aan de 
departementen hoe het Wob-proces bij hen nu is ingericht. Deze is verspreid onder de Wob- 
coordinatoren. Nu weet ik niet of de reacties bij jullie zijn binnengekomen? Ik heb namelijk naar 
mijn weten nagenoeg geen reacties ontvangen van de departementen.

Hoor graag volgende week even, dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bgg 070 4266824

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

\



21 flmindpfnlVan:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

22/2 (ondenMerpen?) 
donderdag 17 febniari 2022 19:16:15
Re:

Misschien de antw op de kv omtjdgt?

Gr,

Van: 1
Datum:
Aan:

V’%wob,
kg;minbzk.nl>.

BZK-Wob-Ontvanj;^t
minezk.nlH

(DJZ/P

ocw.
©minocw

>
i-agenda 22/2 (onderwerpen?)•nderwerp:

Goedemiddag, of beter: goedenavond,

HierblJ, lets later dan de bedoeling was, het verzoek door te geven (t/m maandagmorgen) of 
jullle nog punten hebben voor de agenda voor het a.s. IWO op dinsdag 22/2.

Met vriendelijke groet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

EHt bericht kan informatie bevatten die niel voor u is bestemd. Irxlien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abu»evekjk aan u is 
toegezooden, wordt u verzocht daf aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met r^co's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten
This message may contan information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message The State accepts no kabdity for damage of any kirxl



resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



22
Van:
Aan: ninaz.nl": 'wobaiminaz nr;

na-nr : ",
:-Wob-aitvanfKt: ic;.

I: WA
Wnb-

nT: -I l£;

Ifi. Ifi.
Onderwerp:
Datum:
Prioritelt;

IWO 22/2 (agenda en 
nuendag 21 febniari 2022 16:19:00

int 8 (mbt Wc»}-toevoeging

Hoog

Beste alien.

wll graag nog lets toevoegen aan agendapunt 8. (Stavaza Woo-instructie), m.n. de 
aanpak in overgangsfase van Wob naar Woo.
Zij licht e.e.a. toe In onderstaande mall.

Met dank aan

(®minezk.nl>Van:
Verzonden: maandag 21 februari 2022 15:54
Aan: @>minbzk.nl>;
^^^^^■@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: IWO 22/2 (agenda en stukken)

Ha

Het zou wat mij betreft fijn zijn als we het bij de bespreking van de stavaza Woo-handlelding 
ook kunnen hebben over hoe departementen de overgangsfase gaan aanpakken. Is daar nog 
rulmte voor? Het lljkt me in het kader van eenduidigheld naar bulten toe en ook vanwege 
Interdepartementale verzoeken goed als we hierin wat gezamenlijke uitgangspunten handteren.

Dilemma's:
- per 1 mel pas op Woo gronden beoordelen of al eerder mee beginnen
- indlen we eerder beginnen, hoe veel eerder? (willen niet indruk wekken dat we op voorhand 
termijnen ai niet denken te halen)
- hoe beperk je de fase dat met 2 kaders naast elkaar gewerkt moet worden

Bij EZK/LNV werken we bljvoorbeeld aan een concreet voorstel (ligt Intern nog ter bespreking
YMr);
Met defasering willen we de volgende doelen bereiken:

Zoveel mogelijk voorkomen Wob en Woo gronden door elkaar gaan lopen/verwarrend 
worden doordat binnen 1 verzoek documenten op zowel Wob- als Woo-gronden 
beoordeeld en gelakt zijn.

Voorkomen dat we na 1 mel nog Wob-besluiten nemen. Daar Is geen grondslag meer 
voor.

- ledereen (beleid, unit, cluster) doet al ervaring op met het beoordelen adhv Woo-
gronden voordat per 1 mel ook de kortere termijnen van toepassing worden.

- Inzetten op het zo snel mogelijk na 1 mel ultsluitend nemen van beslulten waarin op de
Woo-gronden beoordeeld en gelakt Is. Het beslult slult dan goed aan op de gelakte 
stukken en er is geen transponeiingstabel meer nodig. Daarmee willen we voorkomen 
dat een Ingewikkelde check moet plaatsvinden of alles wel Woo-conform is gelakt (de 
gronden komen ook inhoudelijk Immers niet 1 op 1 overeen).

Fase 1: Per 21 maart alle verzoeken waar nog geen beoordeling van de stukken heeft 
plaatsgevonden, beoordelen aan de hand van de Woo gronden.



Dit is zes weken voor inwerkingtreding Woo. Verwachting is dat de verzoeken die dan 
nog beoordeeld moeten worden, niet meer afgedaan worden voor 1 mei.

Vanaf deze datum behandelen we verzoeken intern dus als Woo-verzoeken. Dit ziet met 
name op de beoordeling en bet lakken van de stukken en het opstellen van de 
inventarislijst.

Uitzondering: Kleine en snel af te handelen verzoeken.

Maatwerk: Bij de verzoeken waar men al bezig is met beoordelen, wordt per verzoek 
bekeken of de overstap gemaakt wordt of niet.

In de correspondentie naar verzoekers/zienswijzepartijen hanteren we gewoon nog de 
Wob. We nemen wel een extra tekstblok op om verzoekers te informeren over de Woo.

Fase 2: Wob besluiten in de lijn monitoren.
- Vanaf 25 april gaan er geen Wob-besluiten meer de lijn in.
- Van 11 tot 22 april kan het zo zijn dat er een besluit ogv de Wob de lijn in gaat maar dat

het toch niet lukt deze voor 1 mei te verzenden.
- het vergt in de meeste verzoeken waarschijnlijk slechts een kleine ingreep van de

betrokken WJZ-adviseur om van het Wob-besluit een Woo-besluit te maken. In het 
besluit moet opgenomen worden welke Woo-grond in de plaats van de Wob-grond 
komt. Hiervoor kan gebruikt worden gemaakt van de door BZK gemaakte 
transponeringstabel.

- Bij complexe verzoeken (met meerdere uitzonderingsgronden) kan het wel ingewikkeld
zijn om een check te doen of alle stukken conform de Woo gelakt zijn (de gronden 
komen ook inhoudelijk immers niet 1 op 1 overeen). Hierdoor kan vertraging optreden.

In de correspondentie naar verzoekers/zienswijzepartijen hanteren we gewoon nog de 
Wob.

Fase 3: De Woo treedt in working
- Voor verzoeken die vanaf 1 mei binnekomen gelden de kortere Woo termijnen.
- Alle correspondentie met verzoekers gaat op grond van de Woo (nieuwe modelbrieven

worden gebruikt).
- Als er besluiten worden genomen waarbij (een deel van) de stukken nog op Wob-

gronden zijn gelakt dan wordt de transponeringstabel opgenomen in het besluit.

Van:® @minhzk.nl>
Verzonden: maandag 21 februari 2022 15;35

[3SSJ1



Onderwerp: IWO 22/2 (agenda en stukken) 
Urgentie: Hoog

Goedemiddag alien

In de bijiagen stuur Ik jullie de agenda en de bijbehorende stukken voor het IWO van 
morgenmiddag (via Webex-reeks 'IWO 2022' in Outlook).

Tot morgen,
Met vriendelijke greet,

5'1.2j6
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender le maiden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan hat elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message was sent to you' 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.



23 Van:
Aan:

OnderMrerp:
Datum:
BiJIagen:

IWO 22/2 (agenda en
maandag 21 febaiari 2022 15:35:00 
Agenda IWO 22 fehmari 2022 Hnr«
Vei^ IWO 25 ianuari 2022 rv21fpbV(facx
Fwd Qtget beantwoofding Kametvraao Qmtzirt hidens mondefino vragenmgtie over aantal Wob-vazoeken
wan iniifnalictpn irt dp tndmhpiri pfvan mm
vnatedd iiygitaridiist niam 1201 jda
lurisprudefibe ovefacht- Week 48 - 52.dQcx
lurisDfudentie ovefTicht Week 1 - 4 dQot 
OwpfTk-ht dffHrtipfnentale contactoeoevens Wob.docx
HoogPilorfteit:

Goedemiddag alien.

In de bijiagen stuur Ik Jullie de agenda en de bijbehorende stukken voor het IWO van 
morgenmiddag (via Webex-reeks 'IWO 2022' in Outlook).

Tot morgen,
Met vriendelijke greet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



24 Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Prlorlteit:

imiB
IWO 22/2 (conceJ^St 

vrqdag 25 februari 2022 17:37:00
IWO d.d. 22/2 - acties op te pakkenV<

Hoog

Hallo
Ik vergaHio^ de acflepunTeniijst van H| aan het IWO-verslag toe te voegen net - Ik zal dat 
maandag 7/3 alsnog doen, samen me^ullle evt. correcties/toevoeglngen.
Groet,

en

@minbzk.nl>Van:
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 10:27

@minbzk.nl>;Aan:
|@rijksoverheid.nl>;
|@minbzk.nl>;||[|||||||

^|@minbzk.nl>;H
^HB@minbzk.nl>;

(S)minbzk.nl>
@minbzk.nl>;CC:

@minbzk.nl>;@ minbzk. nl >;

Onderwerp: Uit het IWO d.d. 22/2 - acties op te pakken 

Urgentie: Hoog

Beste alien,

Zie hierblj de terugkoppeiing ult het IWO van 22-2 met daaraan gekoppeld enkele acties:

1) JenV onderhandelt met de LA over een nieuw contract. Daatin zal ook een passage 
worden opgenomen dat de LA periodiek dfl cUfers van de kosten aanlevert (met 
een overzicht van de 5 duurste zaken) zodat we hlerover actlef kunnen rapporteren. De 
frequentle van rapporteren (1 of 2 keer per Jaar) en waar (op riJkoverheid.nl of ook 
actlef richting de Kamer) moet nog nader worden bepaald. OACTIE: IWO 
Er komt een werkgroep olv BZK waarin we ons gaan bulgen over de wijze van 
raPDorten van de Wob-ciifers aan da Kamer. Deelnemers Wob-coordinatoren: JenV

■[L^S, lenW, 
mill ultnodlgen 
laar expertise.

2)

(+
EZK,
vanult zijrirol. Ook zal Ik vragen of 
eACnE:H
Ik neem contact op met HBSG 
de stukken van de zijtafela 
FIN en BZK. Vragen die moeten worden beantwoord daarbij zijn: 1) hoe deflnlSren we 
stukken voor de zijtafels? 2) hoe gaan we om met 'overtappende' stukken die 
bijvoorbeeid door SZW zijn aangeleverd voor de financifiie zijtafel: neemt FIN die mee 
In hear set? 3} Hoe verzorgen we de contextinformatle. Al deze elementen moeten met 
elkaar worden afgestemd. OACTIErHI
Hoe zorgen we ervoor dat we uniformnandelen bU het afhandelen van Wob- 
verzoeken In het 'Interbellum* tot aan de Woo? ZIe In dat kader ook een voorzet vanult 
EZK/LNV. OACnE||[||Hjp|||||H||||H: graag bespreken In het Wob-overieg 
Vanult het IW^^erz^^Rrr^^riodelbrleven WO^iogmaals te delen. ACnE:|||| 
OACnE:|||Hm ^'^IHI- Qraag samen met c|||||||||| tzt inregelen dat die 
modelbrievernr^IGIDO^rorden geplaatst 
Voorstel vanult DGOO om 3 departementen te laten onderzoeken door rijkstrainees 
om Wob-termijnen inzichtelijk te krijgen. Voorstel vanult rijkstrainees zoals het er nu 
ligt is niet uitvoerbaar waar wil - achteraf - 3 zaken per departement wil reconstrueren. 
Voorstel is om te zien of de rijkstrainees kunnen meelopen in nieuwe zaken en vanaf 
dat momen^aan tijdschrijven. Als dit past in tijdsbestek onderzoeksopdracht. 

richting DGOO.
In het verlengde van actiepunt 6 nogmaals de uitvraag ron^uren naar inrichting 
Wob-procM bii de andere departementen OAcnE:|||H 
Verzoek vanuit het IWO om de contactpersoon WOO nader af te stemmen. 
Aangegeven dat dit bij CIO BZK en DGOO ligt. Functiebeschrijving moet nog worden

en anul za leelnemen en Ik wil ookm 
kan aanschulven vanul

^■■■^■11) over het openbaar maken van 
. Betrokken departementen zijn: EZK, SZW, VWS, lenW,

3)

4)

5)«

6)

OACTIE:
7)

8)



geagendeerd In ICBR. OACnE:|H signaal 
9) EZK vraagt zich af of het 'geruchtToopt dat

doorgeven aan QO BZK en DGOO 
PLQOI een automatiache 

verdwijnfunctie kent waarbij stukken die dus actlef openbaa^iln gemaakt, binnen 1 
Jaar weer'verdwijnen'. OACTIE^P: signaal checken bij

10) De resultaten van de 11-2 special delen metH|H en oesprel^^iM we het verdere 
proces hleromheen Inrichten -> bespreking In heOHjZ? OActie:|m

11) BiJ een bcroep fictief Is het de bedoeling dat er - naast het benoemen van de 
omstandigheden - ook altijd richting de rechtbank een concreet tjjdpad wordt 
geschetst. Dit Is zo afgesproken In he^W^n zal worden opgenomen In het overzicht 
met 'gemaakte afspraken' OACTlErmpm.

12) Vraag vanult laktool Zijiab om een untforme inventarialijst te hanteren. Toesturen 
van de standaard inviijst als opgenomen In de Woo-instructie toesturen naar 
projectlelder aanbesteding Laktool. Q>ACTIE:|||||

Als er nog vragen zijn over op te pakken actles dan hoor Ik het graag.

Met vriendelijke groet.

CoOrdlnerend Juridisch specialist / afdeiing juridisch advies
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerte van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T06-
Bgg 070 4266824

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag



25 Van:
Aan: amuazji!:

ga-nT:

Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

IWO 1V3: agenda en stukken
maandag 14 maart 2022 15:50:00
Agenda IWO I S maart 2n??-docTt 
Verslao IWQ 2222022 + aanhanosd actieounten (conceotv 252).dQQ(
OveTTicht departementale contartneoevens Wob.dcxjt

Prioriteit: Hoog

Beste alien.

HierblJ de stukken voor het IWO van morgenmiddag.
(Evt. wljzigingen/correcties voor het overzicht met contactgegevens ontvang Ik graag per mall.)

Met vriendelijke greet,

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties26

BZK/CZW

Contactpersoon

T 06-
@minbzk.nl

Datum
7 maart 2022

Kenmerk
2022-0000119893

agenda Agenda IWO 15 maart 2022

15 maart 2022 15:00Vergaderdatum en -tijd

Deelnemers

Opening en mededelingen1.

Verslag IWO
Bijiage: verslag IWO en actiepuntenlijst 22/2/2022

2.

3. Woo-modellen; komt er ook een model tranponeringstabel met toelichting 
voor de verzoeken die nu afgedaan v\/orden, maar waarvan de 
bezwaarfase in de WOO wordt afgedaan? (BZ)

Terugkoppeling uit het IHJZ en de Stuurgroep van vorige week. (J&V)4.

Wat wordt de follow-up van de IWO special? (J&V)5.

Is er gesproken over de bemensing van het Adviescollege openbaarheid 
en informatiehuishouding? (J&V)

6.

Hoe voorkomen andere departementen dat documenten die al eens 
openbaar zijn gemaakt niet voor een tweede keer worden beoordeeld 
naar aanleiding van nieuwe Wob-verzoeken? (VWS)

7.

Toepassing van artikel 5.7 Woo (en hoe we hier mee omgaan zolang er 
nog geen interdepartementale lijn over is) en ook over waar men de 
grens wil leggen t.a.v. 'te algemene verzoeken' straks onder de Woo. 
(EZK7LNV)

8.

Beantwoording Kamervraag Omtzigttijdens mondeling vragenuurtje over 
aantal Wob-verzoeken van journalisten irt de tijdigheid ervan. (EZK/LNV)

9.

10. Interdepartementale Wob-verzoeken 
-de Wob-verzoeken vanwmBBnani

Pagina 1 van 2



BZK/CZW

Datum
7 maart 2022

Kenmerk
2022-0000119893

2 ]
BE11.2

11,2.1

m
11. Ter info (BZ), link naar het onderzoek van Open State Foundation over de 

Rijksbrede afdoening van wob zaken: Op weo naar een optimale 
afhandelInQ van Wob-verzoeken fopenstate.eu^

12. Rondvraag en sluiting

Pagina 2 van 2



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties27

BZK/CZW

Contactpersoon

T 06-
@minbzk.nl

Datum
25 februari 2022

Ken merk
2022-0000103293

verslag Verslag IWO 22/2/2022

22 februari 2022Vergaderdatum

(VWS),(BZK, vz),
(EZK/LNV),

(SZW),

Aanwezig

(DEF),
(OCW), (FIN),

• ^
(I&W), '

(DGSC19)
(DGSC19),aBni(VWS),

(AZ),1
Afwezlg

(BZ)

(CONCEPT)

1. Opening en mededelingen
Afhandeling Kamervragen m.b.t. de afhandeling van Wob-verzoeken van 
journalisten; er is overleg geweest tussen AZ en BZK, er komt evt. een 
vervolg.

2. Verslag IWO 25januari 2022
SZW meldt enkele correcties bij punt 8 (Wob-verzoek m.b.t. EMM en 
misstanden Nigeria en Uganda), deze worden doorgevoerd in verslag. In 
verlengde daarvan korte bespreking over onduidelijkheid m.b.t. vraag of 
EMM een bestuursorgaan is of niet en of uitvoering Wob-verzoek 
geschiedt door politie.

3. Resultaten IWO-special 'Toepassing 11.2' op 8 februari 2022 
(vraag I&W)
Verslag wordt nog door BZK i.s.m. I&W gemaakt.
Terugkoppeling:
EZK vond het positief, en vraagt hoe gedetailleerd het verslag moet zijn. 
VWS: evt. ruimer omgaan met 11.1 (persoonlijke beleidsopvattingen) en 
toepassing criterium'eenheid kabinetsbeleid'.
FIN: legt e.e.a. voor bij BR van FIN, koppelt nog terug aan IWO.
Vervolg via IFIJZ.

4. Periodiciteit/frequentie kostenopgave Landsadvocaat (toelichting 
J&V)
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Datum
25 febmari 2022

Niet alleen richting Kamers. In nieuw contract LA opnemen dat LA 
periodiek informatie aanlevertover kosten, met daarin vermelding van de 
top 5 duurste dossiers. Frequentie: per halfjaar rapporteren m.b.v. besluit 
tot actieve openbaarmaking en evt. verzending aan Tweede Kameren 
Eerste Kamer. Bij periodieke verslaglegging moet publicatie pas 
plaatsvinden na akoord van departementale contactpersonen.

5. Wob-cijfers rapporteren aan de Kamer
BZK heeft toegezegd de Kamer actief te gaan informeren.
Kwestie appels en peren: hoe ruis voorkomen en zuivere informatie 
leveren, er moet een goede duiding aan toegevoegd.
IWO stelt hiervoor een werkgroepje in dat afspraken gaat maken over de 
manier waarop de Kamer wordt gei'nformeerd (VWS, I&W, J&V, EZK/LNV, 
SZW, AZ), waarbij ook een 'cijferkundige' en vertegenwoordiger m.b.t. 
versterking juridische functie moeten worden betrokken.

6. Openbaarmaking stukken zijtafels formatie (BZK)
Er zijn stukken naar de zgn. zijtafels gegaan van: VWS, I&W, FIN, EZK 
(niet LNV). FIN vraagt na of stukken daar klaarliggen; bij EZK ligt e.e.a. al 
klaar; van I&W is aantal al gepubliceerd, klein aantal nog te 
inventariseren en openbaarte maken; J&V informeert HBSG (hoofden 
bureaux SG) en checkt afspraken over aanpak; VWS; inventariseren al bij 
stukken hoofdtafel?; BZK spreekt nog met departementen over evt. 
aanpak bij formaties in de toekomst.
In 2012 is al een afspraak gemaakt over vooraf bepalen wat te doen met 
openbaarmaking stukken.
EZK vraagt wie de knoop doorhakt.
SZW: info geleverd door SZW aan AZ, is deze door AZ of (ook nog) door 
SZW te publiceren? (Stukken naar hoofdtafel worden al openbaar via 
formatiedossier aan Tweede Kamer.)

7. Beantwoording Kamervraag Omtzigt m.b.t. Wob-verzoeken van 
journalisten i.r.t. tijdigheid
AZ is momenteel bezig met cijfers en afbakeningskwesties.
Rapport Open State Foundation e.a. is mede aanleiding voor vragen 
Kamerlid Omtzigt. Te verstrekken gegevens moeten in depas lopen met 
gegevens OSF, zelfde meetmethode hanteren.

8. Stavaza Woo-instructie- (BZK)
Morgen (23/2) in SGO.
Vanuit ICBR kwam opmerking over sterk juridische gehalte van instructie 
die deze niet geschikt zou maken voor Woo-leek.
Reactie: de Woo-instructie is bedoeld voor juridische uitvoerders.
Vanuit Programma Open Overheid: vraag naar verbeteringen in het 
proces.
Communicatie heeft nog niet de afsproken tekst voor het voorwoord 
geleverd.
Overgang Wob-woo: EZK/LNV vraagt hoe deze overgang praktisch aan te 
pakken:
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-eind maart alles al beoordelen o.g.v. Woo, gezien behandeltermijn, 
daarbij ook alvastoefenen met nieuwe kader; wel tot eind april Wob- 
termijnen hanteren;
-voorkomen dat e.e.a. eind april in de knel komt, dan alleen nog Woo- 
besluiten;
-voorstel is e.e.a. bij departementen vergelijkbaar aan te pakken, i.v.m. 
uniforme uitstraling en beeldvorming naar buiten (zoveel mogelijk 
dezelfde uitgangspunten gebruiken).
Opmerkingen: problemen bij overgang van Wob naar Woo lijken 
onvermijdelijk; in communicatie met verzoekers deze overgang 
vermelden (dit interdepartementaal afstemmen); in Zylab-tool evt. Wob- 
gronden automatisch omzetten naar Woo-gronden.

9. Inrichting Wob-proces en inzet rijkstrainees (BZK)
Inventariseren hoeveel tijd Wob-proces kost. Zijn er departementdie 
hierbij willen meedenken over het inzichtelijk maken van bet tijdpad in 
het proces. Monitor lopend proces, waarbij interdepartementale 
vergelijking ook nuttig is (bijv. welke knelpunten in proces bij alle 
departementen). Het is het beste dit niet pas achteraf te reconstrueren, 
dat leidt veelal tot giswerk. Verder is het van belang geen atypische 
verzoeken hiervoor te selecteren.

10. Voorstel format inventarisMjst i.v.m. gebruik Zylab (lenW)
Liefst interdepartementaal 1 inventarislijst-format.
Aanbesteding procedure lak-tooling loopt, het is niet zuiver om nu aan 
verzoek Zylab gehoor te geven (dit zou leiden tot een voorrangspositie 
van Zylab). Beste is om Woo-instructie te volgen.
Stavaza aanbesteding: uitvraag gaat binnenkort de deur uit, wordt 
interdepartementale mantelovereenkomst voor laktool t.v.v. kortlopende 
contracten.

11. Interdepartementale Wob-verzoeken
-Omgang Wob-verzoeken Afghanistan irt termijnen en beroep fictief / 
verzet: daarbij wel aangeven dat e.e.a. niet op tijd kan en vervolg van 
behandeling inzichtelijk maken.
DEF signaleert dat departementen in de uitvoering de termijn niet redden, 
t.g.v. omvang verzoek, aantallen documenten en beschikbare (krappe) 
capaciteit. Bij verzet concrete informatie zichtbaar maken voor rechter om 
e.e.a. goed te kunnen beoordelen.
-Verzoek over
raaktaan persoonlijke levenssfeer,

niet openbaargemaakt o.g.v. persoonlijke levenssfeer
(besluit beschikbaar bij BZK).

12. Jurisprudentie
Er is met interesse kennisgenomen van de uitspraken vermeld in de 
jurisprudentieoverzichten van eind 2021 t/m week 4 2022. Met veel dank 
aan de samenstellers van OCW.
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13. Rondvraag en afsiuiting
-Zijn rljkstrainees al beschikbaar? Dit navragen bij Academie voor 
Wetgeving / Overheldsjurlsten.
-VWS; staan modelbrieven Woo al op de KCBR-site? ZiJn al opgesteld 
maarnog niet op de site gezet. In afwachting van Woo-beslult, uiterlijk 
april 2022. Modellen zijn wel al te gebruiken, BZK stuurt de iaatste versie 
hiervan rond per mail.
-Wanneer in MR dat we namen altijd lakken? Dit n.a.v. voorbespreking 
Wob-instructle, waarbij minJ&V toentertijd zel dat info over medewerkers 
moet worden gelakt i.h.k.v. goed werkgeverschap.

EZK/LNV: PLOOI bezig
met vaststellen standaard-verwijdering.
-I&W: Vraag naar posibonerlng functie 'Contactpersoon Woo', bij voorkeur 
niet bij juridische afdeling. Hoe is dit geregeld bij departementen? 
Waarschijnlijk wordt dit nog voorgeiegd aan ICBR.
-RN: Zienswijzeverzoeken Europese Commissie, zijn deze voorgekomen 
bij departementen? Dit checken bij PV over evt. vaste lijn m.b.t. op 
voorhand niet-openbaar.
-RN signaieertaangifte Belasttngdienst tegen programma BOOS/VARA. 
-OCW: neem In modelbrieven in maart-mei een zin over overgang Wob- 
Woo per 1 mel op.
-I&W: vervolg op voorstel EZK/LNV, bespreken In IWO 2 weken.

Aanhangsel: terugkoppeling en beslultenlijst dd 23/2/2022 (BZK)
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agendapunt IWO 22/3 
woensdag 16 maart 2022 12:34:41

Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:

Toepassing van artikel 5.7 Woo, ontbreken interdepartementale lijn en grens .t.a.v. 'te 
algemene verzoeken' onder Woo
Naar volgend IWO. OCW is bezig met voorbereiding
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Van;
Aan:

Rlv2.W*Siminocw.nl
Woo-instructie - artikel 5.5 - 5.7 Woo (bijzondere verstrekkingen onder de Woo) 
maandag 21 maart 2022 15:49:40 
Notitie Woo biizondere verstrekkingen.pdf

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen;

Hallo Kll

Zie hierbij het stuk vanuit OCW, graag meesturen voor het IWO met als agendapunt: Eerste 
opzet voor een notitie door OCW over de bijzondere verstrekkingen van artt. 5.5 - 5.7 Woo. 

zou jij dit dan nader kunnen toelichten morgen? Dank alvast!

Groet,

.etisi;.k;i;eb.^ .k;ej(aminocw.nl> 

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 15:00
Van:

Onderwerp: RE: Woo-instructie - artikel 5.7 Woo?

Dank! M.b.t. art. 5.7 hebben we tot dusver alleen bijgaande opgesteld. Ik wil daar nog 
een verdiepingsslag op maken. Wellicht kun je bier al wat mee.
Goed weekend!!

Hartelijke groet,

Van:|(aminbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:29
Aan: 'l^2^^>^g|^'1:.t:€](5)minocw.nl>

Onderwerp: Woo-instructie - artikel 5.7 Woo?

Hallo

Ook alvast voor jou de door MBZK vastgestelde Woo-instructie zoals zonet ook verspreid via het 
IWO. Deze zal nu door de eigen SG's worden bekrachtigd voor het eigen departement.

In dit kader nog een vraag: hebben jullie al lets op papier staan tav artikel 5.7 Woo?

Met vriendelijke groet,

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies
Directle Constitutioneie Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is



toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by m.istake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. . ■



OCW/WJZ/ACW

32

VoonA»arden verbinden aan bijzondere verstrekkingen ult de Woo

Vraag:

Op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) kan de mirlister voorwaarden verbinden aan het verstrekken van 
informatie in de volgende drie gevallen. Indien informatie verstrekt wordc

1. diedeverzoekerbetreft;
2. wegensklemmenderedenen;
3. tenbehoevevanonderzoek.

Vraag is wdke voorvwarden gesteld kunnen worden, hoe deze voorwaarden gesteld kunnen en wat de gevolgen zijn bij niet- 
naleving van ^telde voorwaardea

Antwoord:

Er bestaan in de Woo drie bijzondere vormen van informatieverstrekking (zie paragraaf 1). Bij deze bijzondere vormen van 
verstrekking kunnen voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden zien op het gebruik van de versterkte informatie (zie 
paragraaf 2). Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan de voorwaarde dat de verzoeker de verstrekte informatie niet 
of slechts beperkt mag verspreiden en welke informatie wel of niet mag worden verspreid. Deze voorwaarden worden 
eenzijdig o|%elegd. De omstandigheden van het geval zullen moeten bepalen wat wel en niet als voorwaarde kan worden 
oreenomen in het besluit (zie paragraaf 3). Bij het overtreden van de voorwaarden is het de Woo die niet-naleving van 
gestelde voorwaarden strafbaar steit (zie paragraaf 4).' Bij overtreding van de voorwaarden kan overtreder worden gestraft 
met een gevangenisstraf van ten hot^te een jaar, of een geldboete van ten hoogste €i 6.750,-

Toelichting:

1. Introductie

Met de inwerkingtreding van de Woo worden er drie nieuwe vormen van informatieverstrekking geTntroduceerd. Het 
verstrekken van informatie die de verzoeker betreft,’ het verstrekken van informatie omwille van klemmende redenen* 
het vertrekken van toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek." In deze notitie wordt uiteengezet 
wat deze drie bepalir®en voor OCW betekenen en wat voor voonvaarden er kunnen verbonden worden door OCW aan 
deze bijzondere vormen van informatievestrekking.

2. Reikwijdte bijzondere gronden

2.1 Informatie die betrekidngheeft op verzoekef(artikel 5.5)

ledere persotm en rechtspersoon kan een verzoek indienen om verstrekking van informatie die op hem betrekking heeft Bij 
de beoordeling van het verzoek wordt het belang van de verzoeker om de op hem betrekking hebbende informatie in te 
zien, afgewogen tegen de in de artikelen 5.1 en 5.2 opgenomen belangen. De belangenafweging is dus anders dan bij een 
verzoek om openbaarmaking van informatie voor eenieder, in welk geval het belang van de verzoeker geen rol speelL’ 
Verstrekking kan alleen achterwege blijven indien de in artikel 5.2 Woo genoemde belangen zwaarder wegen dan het belang 
van de verzoeker om toegang te hebben tot de op hem of haar betrekking hebbende informatie.

Verzoeken om inzage in informatie die betrekking heeft op de verzoeker, zouden bij OCW bijyoorbeeld betrekking kunnen 
hebben op:

• inzicht in het register onderwijsdeelnemers. Denk hierbij aan het DUO register ondenvijsdeelnenwrs, het register 
studiefinandering of het register onderwijsinstellingen;

• welke instellingensubsidieontvangen op grond van het BIS;
• informatie van de onderwijsinspectie die betrekking heeft op verzoeker en waarvan verzoeker op de hoogte 

meet zijn.

2.2. Verstrekking niet-openbare informatie wegens klemmende redenen (artikel s.6)

Er kunnen klemmende redenen zijn om informatie aan een verzoeker te verstrekken, ondanks dat deze informatie niet op 
grond van n of meer van de belangen genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo openbaar kan worden gemaakt voor

'Artikel 8.1 Woo 
“Artikel 5.5, Woo. 
’Artikel 5.6, Woa 
’Artikel 5.7. Woa 
’Artikel 44 Woa
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eenieder. Wat moet er onder klemmende reden worden verstaan? Volgens de toelichting kan slechts bij zwaarw^ende 
redenen overgegaan worden tot verstrekking van informatie.‘ Het zal moeten gaan om onvoorziene gevallen/ Bij OCW kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan;

> de bij de arbeidsinspectie berustende informatie over de aanwezige sdiadelijke stofFen bij een
onderwijsinstelling. Deze informatie zou (mogeiijk) niet voor eenieder openbaar kunnen worden gemaakt, 
omdat het om vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens gaat Het feit dat bijvoorbeeld een scholier 
bij een onderwijsinstelling als gevolg van deze gevaarlijke stoffen iets heeft opgelopen, maar dit zonder de 
beueffende (vertrouwelijke) bedrijfs- en fabricagegegevens niet aan^toond kan worden, zou een Wemmende 
reden kunnen zijn om de informatie te verstrdtken aan verzoeker, ondanks dat artikel 5.1, eerste lid, onder c 
daaraan in de weg staat;

• andere redenen waarbij een materieel of immaterieel belang komt kijken. Denk hierbij aan een eventueel 
finandeel of mentaal belang van een scholier in kwestie waardoor verzoeker inzage n^ig heeft

a.3 Toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van ondeizoek (artikel 5.7)

Eenieder kan ten behoeve van historisch, statistisch, wetenschappelijk of journalistiek onderzoek verzoeken om toegang tot 
informatie.* * * ** De onderzoeker verzamelt zelf de gevraagde informatie. Anders dan bij de vorige vormen van bijzondere 
informatieverstrekking, hoeft OCW niet eerst na te gaan of de gevraagde informatie openbaar kan worden.* De toets van 
openbaarheid vindt pjaats nadat het onderzoek is a^erond.'° Het kan dus zo zijn dat onderzoeker bepaalde informatie wil 
gebruiken ten behoeve van onderzoek, waarvan OCW achteraf besluit dat deze informatie gezien de uitzonderingsgronden 
toch niet of maar gedeeltelijk openbaar kan worden.

OCW is niet verplicht om toegang tot informatie te bieden. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat er binnen OCW onvoldoende 
capaciteit is om op een goede manier uitvoering te geven aan het bepaalde in dat artikel." Het oordeel dat bepaalde door de 
onderzoeker gevonden informatie al dan niet openbaar kan worden gemaakt, is een appellabel b^luit op een verzoek om 
informatie."

OCW heeft de discretionaire bevoegdheid om zelf te bepalen hoe de inzage eruit komt te zien.” Om voorgaande reden ligt 
het voor de hand om de inzage deels in te richten zoals bij de beperkte inzage zoals het Nationaai archief die kent OCW zou 
bij inzage aan verzoeker devolgende eisen kunnen stellen;

■ verzoeker specificeertdedocumenten die hij of zij wil inzien;
• verzoeker toont aan als bijvoorbeeld journalist of onderzoeker tewerken:
■ verzoeker heeft een onderzoeksvoorstel en bijhorend onderzoekspian; is het doei bijv. een boek, artikel of een 

promotie?
■ verzoeker toont aan goed met de documenten te zullen omgaan en zich bewust te zijn van de eventuele gevolgen 

van openbaarmaking zonder voorafgaande toestemming;
• (optioneel) verzoeker tekent voorafgaand aan inzage een geheimhoudingsverklaring
• verzoeker dient op locatie de documenten te bekijken:"
■ verzoeker maggeenmateriaalfotcgraferen of kopiSren;
• verzoeker kan pas het materiaal gebruiken na een formeel wob-besluit door OCW

3. Het stellen van voorwaarden en de strafbaarstelling

3.1 Voorwaarden

Voor elk van de bijzondere vormen van informatieverstrekking is het mogeiijk om voorwaarden te verbinden aan de 
verstrekking'* Deze vojrwaarden worden eenzijdig opgelegd door OCW. Als verzoeker deze voorwaarden weigert, heeft 
verzoeker geen toegang tot de informatie. Bij inzage door onderzoekers op grond van artikel 5.7 van de Woo ligt het voor de 
hand om te werken met een ^eimhoudingsverklaring. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 3.2. Elke vorm van bijzondere

‘ Memorie van toelichting, Kamerstukken 12020/21,33328. nr. N, p. 115.
'Idem, 115-116.
* Artikel 5.7, eerde lid. Woo.
* Memorie van toelichting Kamerstukken 12020/21.33328. nr. N, p. 116.

Artikel 5.7, eerste lid, onder a. Woo.
" Denk bijvoorbeeid aan coronamaatregelen die het onmogelijk maken voor OCW om verzoeker onderzoek te iaten doen op locatie, of 
eventueel onderbenanning van het personeel om dit mogeiijk te maken. OCWis niet verplicht uitvoering te geven aandeze bepaling 

Memorie van toelichting Kdmerstulifeen 1.2020/21.33328. nr. N, p. 110-115,
Menwrie van toelichting kdmerstultfeen 12020/21,33328, nr. N. p. 116-117.

** ZIe voetnoot 12
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verstrekking is een besluit, waar de voorwaarden dienen te worden genoemd in het besluit De voorwaarden die genoemd 
worden in het besluit zijn daarmee ook vatbaar voor bezwaar en bero^

Wat voor voorwaarden er worden gesteld, verschilt van geval tot geval. OCW heeft beleidsvrijheid om te bepalen of en wat 
voor voorwaarden o' worden gesteid aan de desbetreffende bijzondere informatieverstrekking. Een voorwaarde die 
genoemd wordt in de toelichting is het opnemen van een (beperkte) geheimhoudingsclausule in het besluif* Voor OCW 
kan worden gewwkt met een standaard geheimhoudingsverklaring.’^

De voor de meest hand liggende voonvaarden zijn dat je bepaalde delen van de informatie slechts bep^kt mag gebruiken 
en beperkt mag delen metanderen. Hierbij kan bijvoorteeldgedacht worden aan devolgende elementen:

• dat verzoeker bepaalde deien van de informatie niet mag deien of slechts met een beperkte kring van mensen 
mag delen;

• datverzoekertoestemming nodig heeft van QCWvoorafgaand aan publicatie;
• dat als verzoeker bepaalde informatie wilt gebruiken in een publicatie OCW wordt geTnformeerd hierover
> dat er een begeleidende tekst van OCW dient toegevo^d te worden bij de publicatie;
• datdeinformatieuitdocumentennietgebruiktmagwordenvoorwinstdoeleinden;

Bij een verstrekking van informatie die de verzoeker betreft is het niet mogelijk om voorwaarden te stellen als de gevraagde 
informatie voor eenieder openbaar zou kunnen worden gemaakt’°

Artikel 5.6, derde lid, bepaalt dat als het gaat om klemmende redenen daarbij gedacht kan worden aan de voonivaarde dat 
verzoeker de verstrekte informatie beperkt mag verspreiden; in bpvenstaande voorbeeld van de arbeicbinspectie om te 
kunnen aantonen dat werknemer is overleden als gevolg van de gevaarlijke stoffen.

Voor artikel 5.7, derde lid, geldt dat de informatie die onderzoeker wil gebruiken pas gebruikt mag worden nadat OCW heeft 
besioten dat de informatie met toepassing van de artikelen 5.1 en 5.2 openbaar kan worden gemaakt

Bij een eventueel ^chil hierover is het aan de bestuursrechter om te beoordeien of de ministers die voorwaarde in alle 
r^elijkheid hebben kunnen stellea’®

3Jt Geheimhoudingsverklaring

De voorwaarden die in de het besluit worden opgenomen worden eenzijdig opgelegd. Verzoekers

Een geheimhoudingsverklaring maakt duidelijk wat de rechten en plichten van de ondertekenaar(s) zijn. Toch heeft een 
geheimhoudingsverklaring 66n groot minpunt ondanks dat de regeling op papier staat, wil dat nog steeds niet zeggen dat 
hij ook wordt nageleefd. Dat kan zorgen voor 66n groot probleem: er kan niet worden bewezen dat de 
g^eimhoudingsverkiaring is overtreden. Immers; wanneer de informatie opeens opduikt, is het duidelijk dat er gelekt is, 
maar er moet ook worden bewezen dat het door deze betreffende persoon is gedaaa Dat kan in de praktijk erg lastig zija In 
de geheimhoudingsverklaring neemt OCW in ieder geval op:

1. wiedebetrokkenpartijenzijn;
a yetzoekerWooenMOCW(delegatietoegestaan)

2. waarcOT de betrokken partijen samenwerken: het doel van de samenwerking
a. inzage in overheidsdocumenten ingevolge artikel 5.7 Woo

3. hoe de betrokken partijen de informatie wdimogen gebruiken
a. UjfdrmeletoestemmingvanOCWnoWoo-besluit

4. voor welke periode de geheimhouding geldt
a affwnkelijkvanvandedoaimenten

5. wat ergebeurt bij het niet nakomen van degemaakteafsprakea
a AnikdS.iWoo/aangifteOM

6. de handtekeningen van de betrokken partijen: ondeaekening van de overeenkomst

Zie voor een voorbeeld van de geheimhoudingsverklaring de bijiage van deze notitie.

Zie Memorie van toelichting Kametstulrlien 12020/21,33328, nr. N, p. 116-117 in samenhang met artikel 272, eerste lid. WvS. 
De gehelinhoudIngsverUaring is toegevoegd als biJIage aan deze notitte.
Artikel 5.5, vierde Bd. Woo.

’’Artikel 3.2 Awb
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4. Strafbaarstelling

Het niet naleven van gestelde voorwaarden Is als misdrijf strafbaar gestefd." Oe venoeker kan bij overtrading van ear 
gestelde voonwaarde gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van €16.750,-. Bij 
een vermeende of geconstateerde overtreding kan OCW aangifte doen bij de politie. Het doen van aangifte door het 
ministerie geschiedt doorde secretaris-generaal. Het Openbaar Ministerie besluit uiteindelijk of al dan niet tot venrolging 
wordtovergegaan.

Het is aan de minister van OCW/BVOM om te bepalen welke voorwaarde opgelegd wordt Het ligt hier voor de hand om te 
werken met een geheimhoudingsverWaring tussen OCW en verzoeker. Bij overtreding van de geheimhouding kan 
overtreder ingevolge arbkel 8.i, eerste lid, van de Woo, worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, 
of een geldboete van ten hoogste €16.750,-.*' Het verstrekken van geheime informatie is een misdrijf.** De SG zal aangifte 
moeten doen van de schending van de voorwaarden.*^

20 Artikel 8.1 Woo.
" Artikel 23, vierde lid, WvS.
** Artikel 8.1, tweede lid. Woo.
** Artikel 5, eerste lid, organisatie- en mandaatbeslult OCW.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties33

Contactpersoon

T
^iggi«ajg?3@minbzk.nl
Datum
16 maart 2022

Kenmerk
2022-0000139208

agenda . Agenda IWO 22 maart 2022

22 maart 2022 15:00 

Webex-reeks 'IWO 2022

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

1. Opening en mededelingen

Verslag IWO
Bijiage: Verslag IWO 15 maart 2022 (concept)

2.

Woo-instructie en Woo-besluit 
(eerder rondgestuurd)

3.

Toepassing van artikel 5.7 Woo, ontbreken interdepartementale lijn en 
grens .t.a.v. 'te algemene verzoeken' onder Woo (voorber. OCW)
BijI.: Notitie Woo bijzondere verstrekkingen

4.

Interdepartementale Wob-verzoeken5.

Rondvraag en afsiuiting6.
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35
l@mindef.nlVan:

Aan;
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

»i;2.eaBi
FW: Dialoogsessie Fleerlijk, helder, transparant! 
vrijdag 25 maart 2022 09:25:03 
imaaeOOl.Dno
imaQe002.Dnq

Geen idee of de IWO collega's hier al mee bekend zijn. Maar misschien leuk om te delen.

Van: BS/AL/DGB/KAB
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 18:47

, BS/AL/DGB/KAB 
Onderwerp: Dialoogsessie Heerlijk, helder, transparant!

mindef.nl>

Goedenavond collega's,

Graag breng ik onderstaande dialoogsessies heerlijk, helder transparant! onder jullie aandacht. 
Deel deze uitnodiging gerust met collega's!

Fijne avond alvast!

Dialoogsessie Heerlijk, helder, transparant! Actieve openbaarmaking: in gesprek over de 
praktijk

Maandag 11 opr/7 13.15-14.4S uur en donderdag 14 opr// 9.45-11.15 uur

Open overheid dringt door in onze dagelijkse praktijk. Het bieden van meet openheid van zaken 
geeft ons de kans om onze professionaliteit aan de buitenwereld te laten zien. Welke 
afwegingen zijn gemaakt en welke risico's zijn tijdens de beleidsvoorbereiding benoemd.
Naast een kans is deze nieuwe openheid natuurlijk ook spannend, want je geeft jezelf bloot. Hoe 
werkt dit in de praktijk en wat doet dit met jou als ambtenaar en professional? Is dit een 
dilemma en zo ja hoe gaan we hier mee om? Praat erover mee en leer van ervaringen in een van
de twee dialoogsessies. Met een actieve rol van |||[|H||||||||^^m[||^^ VWS),

.4’re3;iy^er!^), lenW) en praktijkervaringen
van collega's door lenW, BZK, OCW en VWS.

Doe mee en werk aan een bruisend ambtelijk vakmanschapl

Aanmelden

Deze dialoogsessie vindt plaats in het kader van de Week van de Samenwerkine (11 t/m IS aprih. 
Wil je direct aanmelden voor een van de twee dialoogsessies? Pat kan via deze link! Het 
volledige programme van de Week van de Samenwerking vind je op riiksportaal en op onze 
website. Daar vind je alle informatie over de verschillende sessies, lezingen en workshops.

Informatie en vragen

Heb je vragen, stel ze via erenzeloossamenwerkenfS)riiksoverheid.nl.
Op onze site en riiksportaal vind je meet informatie.
Ook via linkedin delen we regelmatig updates, maak ook daar een connectie met ons!



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



36 Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: IWO 5/4: agendapunten? 
maandag 4 2022 10:37:37

Graag aangepaste tekst Woo-besluit agenderen.

@minbzk.nl>Van:
Verzonden: maandag 4 april 2022 10:26 

@>minaz.nl;|Hi|H@minaz.nl; @>minbuza.nl;Aan:
@minbuza.nl; jjjjlllllllljjjjjjjH

@minbzk.nl>; BZK-Wob-Ontvangst 
l@minbzk.nl>;|||| 
H||H@minezk.nl; 
(DJZ/PUBLIEK)|||| 

(a)minfin.nl>; Wob verzoeken DJZ <| 
H @minienw.nl>;

@minbzk.nl>; |||[||@minezk.nl;
@minfin.nl>;H

(DJZ/PUBLIEK)| 
-HBJZ! -HBJZ

@minienw.nl>;
@minocw.nl;

@minienw.nl>; 
@)minjenv.nl; 

@minocw.nl; 
l@minszw.nl>;

@minjenv.nl;

@minszw.nl>; *postbus WBJA WOB

@minvws.nl>; _Dienstpostbus VWS WJZ Wob 
(®minjenv.nl 

Onderwerp: IWO 5/4: agendapunten?

>«■

Goedemorgen alien,

Hebben Jullle nog agendapunten voor het IWO van morgen?

Groeten,



37 Van;
Aan;

H|@mindef.nl

Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Fwd: zienswijzel
vrijdag 1 april 2022 10:59:44

Wil jij deze opzet op de agenda van het iwo zetten?

Dank! Groet.
I

DatuiTK vji jdag 2 ^
[^@minienvv.nl>

Aan:
Onderwerp: FW: zienswijzel

Zo simpel kan het inderdaad zijn en we hebben eerder al eens in een IWO bijeenkomst dit als 
beste manier besproken, maar dat viel kennelijk in het moeras.
Het vraagt inderdaad meer voorbereiding, maar betaalt zich uit in een sneller reactie op 
zienswijze verzoeken.

Ik heb er nog wat kleins in aangevuld.

Zo maar op de agenda laten zetten voor volgende week?

Groet, mil

Verzonden: vrijdag 1 april 2022 10:12
@ minienw.nl>

Onderwerp: FW: zienswijzel

Juridisch adviseur Transparantie en Open Overheid 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hoofddirectie Bestuurlijk luridische Zaken 
Rijnstraat 8 
2515 XP Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
Tel: 0i

@minienw.nl>Van:
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 11:27
Aan:
Onderwerp: FW: zienswijzel

gM@minienw.nl>



uri 'm
juridisch adviseur Transparantie en Open Overheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hoofddirectie Bestuurlijk Juridische Zaken
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Tel:

Van: P":2.e5 1@mindef.nl>

Verzonden: maandag 28 maart 2022 14:07
Aan:
Onderwerp: zienswijzel

minienw.nl

Is dit lets? Ik dacht hoe simpeler hoe beter, maar ik kan het mis hebben.

Dank! Groet,

>e.

Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
PKC I Kalvermarkt 32 | 2511 BS | Den Haag | H414C 
Postbus 20701 I 2500 ES | Den Haag | MPC 58B 

Intranet: Link fiver WohT: Oi
ii:en/2Q20/ll novt

'(VHii voor P.nr'nsK' iiit..)rmatie.asiix

(5imindef.nl
www.defensie.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de



geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



38 Zienswiizeprocedure departementen

Met enige regelmaat worden tussen de departementen een zienswijze gevraagd op de 
openbaarmaking van documenten met betrekking tot Wob-besluiten. Met deze procedure worden 
de afspraken vastgelegd tussen de departementen voor een zo pragmatisch mogelijke manier van 
werken.

Algemene afspraak
een Wob-verzoek is bij meerdere departementen ingediend >elk departement beoordeelt 
zijn eigen documenten; men verwijst in het besluit/ de inventarislijst naarhet ministerie 
dat de stukken beoordeelt;
een Wob-verzoek is bij een departement ingediend en omvat veel documenten van een 
ander departement >het Wob-verzoek wordt doorgezonden ter behandeling aan het andere 
departement.

Zienswijze (wie, hoe, wanneer)
Contactoersonen departementen
De Wob-coordinatoren of het Wob-team zijn aangewezen als contactpersoon voor de zienswijzen, 
via het algemene Wob e-mailadres opgenomen in bijiage 1.

Hoe stuur ie een zienswijze?
Toelichtende email
De zienswijze wordt per e-mail aangeboden door middel van een toelichtende e-mail. In deze e- 
mail staan de volgende punten;

Korte omschrijving van het verzoek en de verzoeker (burger, journalist, bedrijf, etc)
Welke informatie wordt openbaar gemaakt met het voorgestelde besluit? Voeg een 
inventarislijst bij met een aanduiding/markering van de documenten waarover de 
zienswijze wordt gevraagd 
Om hoeveel documenten gaat in totaal?
Geef aan wat je beoordelingskader is geweest, dus of je afwegingen hebt gemaakt 
bepaalde documenten wel (deels) openbaar te willen maken in afwijking van de hoofdregel 
en waarom (bv. wel concepten openbaar maken)

Waar zitten de twijfels bij de zienswijze en voorzie je opmerkingen, geef dit duidelijk aan. 
(bv of bepaalde namen al dan niet moeten worden gelakt)
Zijn andere departementen of belanghebbende ook verzochtom een zienswijze?
Is het een onderwerp dat belangstelling heeft van de Tweede Kamer?
Is het een onderwerp dat belangstelling heeft van de pers?
Welke termijn verwachtje reactie?
Wat is de planning van verzending?

Bij de e-mail wordt een contactpersoon vermeld (met naam, e-mailadres en telefoonnummer) die 
verantwoordelijk is voor het Wob-besluit.

Voorgestelde openbaarmaking / documenten
De documenten die voorliggen voor een zienswijze zijn al beoordeeld door het departement. De 
stukken worden als voIgt aangeboden voor een zienswijze:

De documenten, inventarislijst en eventueel het concept-besluit worden meegestuurd met 
de toelichtende email als bijiage. Eventueel bij veel documenten met een link naar die 
documenten.
Lakvoorstel is zichtbaar in de documenten met ingevoegd de Woo-grond.

Reactie
De departementen reageren per e-mail binnen de gevraagde termijn op de openbaarmaking. Als de 
gevraagde termijn te kort is, wordt dit binnen 7 dagen gecommuniceerd.

Akkoord
Departementen geven per e-mail hun akkoord op de openbaarmaking.

Geen akkoord / bemerkingen
Bemerkingen op de openbaarmakingen worden per e-mail doorgegeven. Het departement die de 
zienswijze heeft gevraagd, reageert binnen 7 dagen of de zienswijze wordt overgenomen.



Wordt de zienswijze niet overgenomen, zal eerst overleg plaatsvinden om tot overeenstemming te 
komen.

Als deze overeenstemming niet wordt bereikt zal de verzoekende partij het Wob-besluit nemen met 
een uitgestelde verstrekking, zodat men bezwaar kan indienen en een voorlopige voorziening kan 
treffen.

r



39
Van:
Aan: MS.

Ml
DJ©

r.iJ:
IS.

immienv.
lu^ input BZ VQor diptomadeke ^ondOnderwerp:

Datum;
Byiagen:

RE:W<
dondeidag 31 maart 2022 19:19:44
fCoTKeott Stzmdaanfayenweoinmn Woo-uttzonderinosoninden versfe 21 maart 2022 met reacBe en
ODn^fwen lenW.docx

Dag
Met excuses voor de vertraging nog de input van BZ op de tekst van de diplomatieke 
afwijzingsgrond. Er is gewerkt in de versie van l&W.

Grt

Van:
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 17:36

Onderwerp: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Beste alien.

Veel dank voor Jullle opmerkingen en tekstsuggesties. Ik ga deze week proberen om ze allemaal 
zoveel mogelijk te verwerken. Hoop Jullle ulterlljk vrijdag een versie voor te kunnen leggen die 
we naar het IHJZ kunnen brengen.

Groet,

@minipnw nl>Van:
Verzonden: dinsdag 29 maart 202214:47

(S)minezk.nl>: 'Dienstpostbus Wob'
(5)minbzk.nl>: BZK-

Aan:
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Onderwerp: RE: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Dagg|i^g23'

Hierbij ook de tekstvoorstellen en opmerkingen vanuit I&W op de standaardoverwegingen.

Hartelijke groet,__
mede namensEa^iSaS'/ J,

PS SB

@nninezk.nl>
Verzonden: maandag 28 maart 2022 15:22
Aan:§l ISMi 'jud fifa
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Onderwerp: RE: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Haj^il-^.e. 1,

Hierbij ook de tekstvoorstellen vanuit EZK/LNV en nog een aantal algemene punten:

• er wordt nog veel gevraagd om tussen meervoudsvormen te kiezen. Een formulering die 
zowel enkelvoud als meervoud ondervangt, geniet uitvoeringstechnisch sterk de 
voorkeur. Bij EZK/LNV formuleren we het zo: 'voor zover er is gelakt op <grond>, [...]'.



• In de uitvoering lijkt het handiger om onderscheid te maken tussen de verschillende 
verstrekkingsregimes (5.5 en 5.6). Het lijkt ons duidelijker om aan de voorkant 
afbakenen of de verzoeker openbaarmaking voor een ieder wenst of dat hij gerichte 
verstrekking wenst en daarvoor aparte besluiten met apart motivering te hebben.

• Bij alle relatieve uitzonderingsgronden en bij 5.2 geldt dat een extra motivering nodig is 
als het stukken betreft van ouder dan 5 jaar. Zie tekstvoorstel.

• Zie bij de motivering van persoonlijke beleidsopvattingen een aantal 
tekstvoorstellen/verschuivingen met het doel om de motivering duidelijker te maken 
maar ook in de uitvoering makkelijker te maken om de juiste kopjes op te nemen. Het 
lijkt mij niet nodig om het weigeren van conceoten van documenten die zijn opgesteld 
tbv/orme/e bestuurlijke besluitvorming (beleidnota's,) apart te motiveren van andere 
concepten (verslagen, adviezen LA), of denken jullie dat dit wel nodig is (dat artikel 5.2.3 
dit vereist)? Ofwel concept beslisnota's zijn toch geen documenten idzv 5.2.3 Woo, want 
slechts het definitieve stuk is ter besluitvorming voorgelegd. Delen de concepten dan in 
de hogere weigeringsdrempel?

• Als we concepten standaard categorisch weigeren ogv 5.1.2.i het goed functioneren van 
de Staat, is het dan nog wel nodig om dit ook altijd te motiveren op grond van intern 
beraad? Is de i grond niet afdoende?

o Met het weigeren van concepten op de i grond sorteren we dus voor op het 
weigeren van concepten richting te Kamer: Is het wel houdbaar om concepten 
integraal te weigeren ook richting Kamer? En is dit niet een beslispunt wat 
minimaal op SG niveau moet worden genomen?

• Bij het categorisch weigeren van adviezen van de Landsadvocaat van voor 1 juli 2021 
hebben we twijfels bij de juridische houdbaarheid. Wat als het overduidelijk een 
algemeen beleidsadvies is of openbaarmaking het procesbelang helemaal niet schaadt. 
We zijn ons bewust van de gemaakte afspraken (stroomschema) en zullen afwachten 
wat de rechter hier van vindt. De vraag is nog wel hoe we hier bijvoorbeeld mee omgaan 
als de adviezen ouder zijn dan vijf jaar?

Groet,

Van: Dienstpostbus Wobfit.t-2l 

Verzonden: maandag 28 maart 2022 15:02
>

Aan: |. 'I .A.ei5\'\\Zeb. ^.1 l:Qb. 'I yieb. 12.ek- '1.2'§'5'':"T::y:§1!).':'Ig!

5.12.e5.1.2.e5.t2:e5,1.2.e5m2^.n:2/®5n:2,e6,t:2#^.l,2.e5.1.2.e !

1 i%Te~7

Ml ww

iraTO,;,T?^
f.’’| ■j&jailiSLa7•. tH-

P^5;e5r1r2.-.:e'^PgS



Onderwerp: RE: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Hi

Bijgevoegd de tekstvoorstellen en opmerkingen vanuit OCW op de 
standaardoverwegingen.
Voor wat betreft het modelbesluit: deze hebben we in de eerdere set die door OCW en 
RvS is opgesteld al meegenomen en is dus al met het IWO afgestemd. Voor de 
volledigheid heb ik deze ook nog even bijgevoegd.

Hartelijke groet.

functtonaris athandeling wob-verzoeken 
Team Openbaarheid

Afdeling Advies, Cultuur en Wetenschap 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag iWiii— 

Postbus 16375, IPC 5650 | 2500 BJ 1

® 06

l@mlnocw.nl

Van: >
Verzonden: maandag 21 maart 2022 09:29
Aan: BZK-Wob-Ontvangst <BZK-Wob-Ontvanest@minbzk.nl>:

Onderwerp: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Beste alien,

Ik zie dat Ik gisteren een versle heb gedeeld waarin bepaalde wljzigingen niet waren 
overgenomen In de teksten. Het gaat om de omgang met persoonlljke beleldsopvattingen. ZIe 
hlerblj de julste versle. Graag deze gebrulken voor commentaar. Dank alvast!



Groet,

m

Van: BZK-Wob-Ontvangst|B 1-2e 
Verzonden: zondag 20 maart 2022 23:13

1.2;e5:T:2:e5:T:5:e^T2:e5:'l.2.e5.

5:T';2;e5.i2;e5.«:'e5:T:2:eF:fx^:5::2^T:2:§^!:2;ei:^Ze5:T:5;e i

S:i.f.©^.^5;i:2;eSlj^':e^i:2:¥S:T:2:e5:T!2:e5:i;2:eC^':ei;T:z:i'"-.... 1

>

5:i'.2:e54:2;€5:o;€f5:i:j;^57i'5;^5:f:2:e5;i;2:e5Ty2;eB^^  ̂ I

g:T.2:e5:'i:2-ef:i2:^?i^:2ce5:T?z^:i]2:e5.i;ze5T2:e5:T:2:e...

Onderwerp: Woo-standaardbesluit voor bet IWO van 23/3

Beste alien.

Zie hierbij als toegezegd de standaard Woo-teksten. Graag jullie kritische bilk. Wellicht kunnen 
jullie dinsdag al een eerste voorlopige reactie geven? En dan eventueel later nog aanvullingen 
digitaal. Ik hoop voor bet einde van de week de stukken dan af te ronden en door te geleiden 
naar bet IHJZ.

Dank alvast en tot dinsdag!

Groet,

@minbzk.nl>Van:

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 14:19
Aan: le|r. j| Z.eBi 1.2'.'^g.^2". X /^/2.e

Jibl.
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~1~27eni

Onderwerp: IWO 22/3: agendapunten/stukken?
Urgentie: Hoog

Goedevrijdagmiddag alien,

Na het uitgestelde IWO van afgelopen dinsdag is er a.s. dinsdag weer 'gewoon' een nieuw IWO 
- graag horen we weer voor maandagmiddag of jullie daarvoor nog agendapunten of stukken 
hebben.

Met vriendelijke groet,

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit bericht kan infprmatie bevalten die niet voor u is bestemd. Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, .wordt u verzocht dat aan de afzender te maiden en het bericht te ven/vijderen, De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook. die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten-
This message may contain information that is not intended for you. If you.are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and deiete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

' Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen, De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender.and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bench! te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and deiete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's



verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Week5t/inl3, 2022

Jurisprudentie overzicht

Wet Openbaarheidvan Bestuur

ECLI:NL:RVS:2022:240
26 januari 2022
Trefwoorden: artikel 10 lid 2 aanhefen ondera Wob.

Bij besluit van 23 mei 2018 heeft de ministervan Infrastructuuren Waterstaathet verzoekvan 
[appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
deels ingewilligd. Appellant heeft verzochtom openbaarmaking van alle eorrespondentie en 
gemaakte afspraken tussen de Belgische staat, dan wel het Vlaams Gewest en de Nederlandse Staat 
aangaande het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de 
uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010Schelde-estuarium (hierna: het Verdrag), de uitvoering 
van het Verdrag en de verwervingen ontpoldering van de Hedwigepolder door de Nederlandse Staat, 
alsmede alle beschikbare documenten met betrekking tot die eorrespondentie en afspraken.

DeAfdeling heeft mettoepassing van artikel 8:29, vijfde lid, vande Awb kennisgenomen van de 
documenten waarvande minister openbaarmaking heeft geweigerd.

Volgensde memorie van toelichting bij de Wob^ doet de betrokkenheid van externedeskundigen en 
(advies)organen bij de oordeelsvorming over stukken die volgens het overheidsorgaandesondanks 
nog intern in overweging zijn, het interne karaktervan het beraadvervallen wanneer daaraanhet 
karaktervan adviseringof gestructureerd overleg moet worden toegekend. In dit gevalis niet 
gebleken van de betrokkenheid vanexterne personenof organenbij de totstandkomingvan de 
ambtelijke adviezen in de agenda's.

Ook voor zover de op basis van de adviezen door de Nederlandse delegatie in de overleggenvan de 
VNSC ingenomen standpuntenbekend zijn, laatdatde noodzaakvan bescherming van de inhoud van 
de onderliggende adviseringdoor de ambtenarenaande delegatieonverlet.

De minister heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de geannoteerde agenda's geheel zijn 
opgemaakt uit adviezen van ambtenarenten behoeve van intern beraad en datde in de adviezen 
verwerktefeitelijke gegevenszodanigmetde persoonlijke beleidsopvattingen van de ambtenaren 
zijn verweven dat dezeonderling nietvan elkaarzijntescheiden.

Volgensde memorie van toelichting bij de Wob^ wordt met de uitzonderingsgrond van artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob beoogd te voorkomen dat de wettelijke plicht tot het 
verstrekkenvan informatie tot gevoigzou hebben datde Nederlandse internationale betrekkingen 
schadezouden lijden. Voor toepassing van deze bepaling is voldoende dat men alsgevolg van het 
verschaffenvan informatie voorziet dat het internationale contact op bepaalde punten stroeverzal • 
gaanlopen.

1 (Kamerstukken I11986/87, 19 859, nr. 3, biz. 13-14).
2 (Kamerstukken I11986/87, 19 859, nr. 3, biz. 34).
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Gezien de aard en de inhoud van de nota's stand van zaken of voortgang en de verslagen en in 
aanmerkinggendmen dat, zoals de ministeronweersproken heeft gesteld, deVlaamseoverheid naar 
aanleiding van een vergelijkbaarinformatieverzoek heeft geweigerddedocumenten openbaarte 
maken en in een zienswijzeop het Wob-verzoekte kennen heeft gegeven dat zij de vertrouwelijkheid 
van de documenten wenst, isde Afdeling met de rechtbankvan oordeel dat de minister zich in 
redelijkheid op hetstandpunt heeft kunnen stellendat openbaarmaking van de documenten de 
betrekkingen metVIaanderen kan schadenen dathet belangbij goede betrekkingen zwaarderdient 
te wegendan het belang van openbaarheid. Er is geengrond voor het oordeel dat de ministerde 
weigeringsgrondvanartikel 10,tweede lid, aanhefen ondera, vande Woboneigenlijk heeft 
gebruikt.

ECLI:NL:RVS:2022:319
2maart2022
Trefwoorden:geen besluitin dezin vandeWob.

Bij brief van 12 december2019 heeft het Bureau FinancieelToezicht aanYardsen anderen bericht 
dat geenaanleiding bestaatom eendatalekte melden bij de Autoriteit Persoonsgegevensofandere 
maatregelentetreffen. HetBFT heeft aan een Journalist de niet-geanonimiseerdeversievan een 
beslissingvan de kamervbor gerechtsdeurwaardersendedaarbij behorende aanbiedingsbrief 
gegeven. Deze beslissing isgenomennaar aanleiding van een door het BFTingediende klachttegen 
Yards en anderen. Zij vinden dat het BFTde beslissing niet aan de journalist had mogen geven. Door 
dat welte doen, is volgens Yards en anderen sprake van een datalek. Zij hebben daardoor schade 
geleden. In bezwaar hebben Yards en anderen daaraantoegevoegddatde verstrekkingvan de 
beslissing in strijd is met meerdere regelingen. Niet meer in geschil is dat het BFT de beslissing en de 
aanbiedingsbrief niet zo had mogen geven aande journalist. Devraagdie in deze uitspraakwordt 
beantwoord, is hoe het verzoek van Yards en anderen moet worden geduid en of de reactievan het 
BFT daaropeen besluit is waartegenrechtsmiddelenopen staan. Verderkomtaan de orde of de 
bestuursrechterbevoegdis teoordelen over hun verzoekom schadevergoeding.

Het BFT heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. Het BFT betwist dat zijn reactie op het verzoek van 
[appellanten sub 1] om bij de AP hetgesteldedatalekte melden een besluit is als bedoeld in de Awb. 
Als de reactievan het BFT geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, kunnen daartegen 
geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen worden aangewend. Omdat dit over een aspect van de 
ontvankelijkheid gaat, zalde Afdeling het incidenteel hoger beroep eerst bespreken.
De Afdeling is van oordeel dat het BFT aannemelijk heeft gemaaktdatde journalist geen verzoek op 
grond van de Wob heeft ingediend en datdaarom geen sprake is van zogenoemde passieve 
openbaarmaking. De reden daarvoor is datde journalist om de beslissing heeft gevraagd bij het BFT 
om de informatiedaaruit tegebruiken voor het artikel dat hij schreef. Niet aannemelijk is datde 
journalist de beslissing zelf openbaar wilde maken voor een ieder. De informatie is naar het oordeel 
van de Afdeling ook niet uit eigen beweging door het BFT openbaar gemaakt voor een ieder. De 
Afdeling is van oordeel dat er dus geen besluit op grond van de Wob is.

ECLI:NL:RVS:2022:640
2maart2022
Trefwoorden: Document berust niet meer bij bestuursorgaanen artikel 10 lid 2 aanhefen ondere 
Wob.

Bij besluit van 6 maart2019 heeft het dagelijks bestuurvan het stadsdeel Centrum het verzoek van 
[appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur buiten behandeling gelaten. Appellant 
heeft het dagelijks bestuurverzocht om de volgende stukkenopenbaarte maken: 1. de JustlD-
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rapportage die ten grondslag heeft gelegen aan de weigering van zijn verlengingsaanvraag voor een 
exploitatievergunning [locatie] en waarin staatdat [appellant] al sinds 1997 regelmatig metde politie 
in aanraking is ge\weest; 2. deaanvraag voor het opvragen van de JustID-rapportage; 3. de 
machtiging van het college van burgemeesteren\wethoudersvoor de aanvraag van de JustID- 
rapportage.

Hetdagelijks bestuurgeeftaan dathet niet beschiktover de aanvraag vande politierapportage. 
Wanneer een bestuursorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet of 
niet meer onder hem berust en een dergelijke mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, is het in 
beginselaan degene die om informatie verzoektorh aannemelijkte maken dat, in tegenstellingtot 
de uitkomsten van het onderzoek door het bestuursorgaan, een bepaald document toch onder dat 
bestuursorgaan berust. ^ DeAfdelingacht de mededeling van het dagelijks bestuurniet 
ongeloofwaardig.

Met betrekking tot het weglakken van de persoonsgegevensvanambtenarenheeft de rechtbank 
geoordeeld dat niet in geschil is dat het gaatom persoonsgegevens vanambtenarendie niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerdzietde rechtbank 
geenaanknopingspunten voor het oordeel dat met openbaarmaking van deze persoonsgegevens het 
openbaar belanggediend isen openbaarma king daaromzwaarderzou moetenwegen dan het 
belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. [Appellant] kan zich niet met dat oordeel 
verenigen. Er zijn voldoende aanwijzingenvan misstandenenonregelmatighedenbinnen de afdeling 
vergunningen om het belang van openbaarma king van de namen zwaardertelatenwegendan het 
belang van de ambtenaren bij geheimhouding.

Zoals de Afdeling eerder heeft geoordeeld verzet het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer zich tegen openbaarma king van namen van medewerkers die niet wegens hun functie in 
de openbaarheid treden, tenzijde indiener van het desbetreffende Wob-verzoek aannemelijk heeft 
gemaakt dat het belang van de openbaarheid in een concreet gevaizwaarderweegt. De Afdeling 
begrijpt dat [appellant], door wat er in het verleden is gebeurd, weinig vertrouwen heeft in het 
dagelijks bestuur. Appellant heeft op de zitting bij de Afdeling toegelichtdat hij aangifte wil doen bij 
de politie en daarvoor die namen nodig heeft. Hetgaatbij een Wob-verzoek echterniet om het 
opgeven van een naam aaneen individuele burger, maarom openbaarma king van die naam voor 
eenieder. Met wat [appellant] heeft aangevoerd, heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat het belang 
van openbaarheid zwaarderweegt dan het belang van de persoonlijke levenssfeer van de 
ambtenaren. Het betoog slaagt niet.

ECLI:NL:RVS:2022:690
9maart2022
Trefwoorden: Spontaneopenbaarmakingo.g.v.artikelSWob
Bij besluit van 15 oktober 2019 heeft de KSA aan EA een last onder dwangsomopgelegd, omdat zij 
volgens de KSA het in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op de kansspelen 
opgenomen verbod heeft overtreden. Bij afzonderlijk besluit van dezelfde datum heeft de KSA 
besloten totopenbaarmaking van het dwangsombesluit.

De RvS stelt dat het in het kader van de toezichthoudende taakvan de KSA past dat 
dwangsombesluitenworden gepubliceerd, zodat bekendheid wordt gegevenaande wijze van 
uitvoering van deze taaken de consument wordt gewaarschuwd. Wei moet in gevalvan een

^Zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:848. 
'^Zie onder meer de uitspraak van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321.
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voorgenomen spontane openbaarmaking ingevolge art 8, eerste lid, van de Wob een nadere 
afweging van belangen geboden worden. Deze nadere afweging houdt in ditgevalin dathet 
algemene belang datdoor de openbaarmaking wordtgediend, wordt afgewogentegen het belang 
van EA geenonevenredig nadeel te lijden alsgevolg van de publicatie, \A/aarbijaan het algemeen 
belang een grootgewicht moet worden toegekend. Van een onevenredige benadeling kan sprake zijn 
als het sanctiebesluit uiteindelijk in rechtegeen standhoudten de betrokken rechtspersoonten 
onrechte als overtreder kenbaar isgemaakt. Of sprake is van onevenredige benadeling hangt dan af 
van een oordeel over de rechtmatigheidvan het sanctiebesluit.

De RvS oordeelt dat nu de KSAten onrechte de bevoegdheid tot het opieggen van de lastonder 
dwangsom heeft toegepast, is EAeveneens ten onrechte als overtrederaangemerkt. De rechtbank 
heeft niet onderkend dat EA door de openbaarmaking van de besluitentot opiegging van de last 
onder dwangsom en de instandhouding daarvan onevenredig is benadeeld. Deze 
openbaarmakingsbesluitenkunnen daaromgeen standhouden.

ECLI:NL:RVS;2022:762
16maart2022
Trefwoorden: Misbruikvan recht,artikel3lid 3 Wob
Appellant heeft een Wob-verzoek ingediend bij met ministerie van JenVin het kader van onderzoek 
naarde kwestietussenhem en de NederlandseStaaten dan in het bijzonder het ministerie van JenV. 
De minister heeft het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld, omdat appellant misbruik heeft 
gemaakt van het recht om een Wob-verzoek in te dienen.

De Afdeling steltdat ingevolge artikelS lid 3 van de Wob de indiener van een Wob-verzoek geen 
belang bij zijn verzoekhoeft testellen. Ditlaatechteronverlet datde bevoegdheid tot het indienen 
van een Wob-verzoek met een bepaald doel is toegekend, namelijkdat in beginsel een ieder kennis 
kan nemen van overheidsinformatie. Nu misbruik van recht zich kan voordoen als deze bevoegdheid 
wordt aangewend voor een ander doel dan waarvoorzij is gegeven, kan het doel van een Wob- 
verzoek toch relevant zijn om te beoordelen of misbruikvan recht heeft plaatsgevonden. De Afdeling 
stelt dat een min of meer overmatig beroep op door.de overheid geboden faciliteiten in het 
algemeen op zichzelf geen misbruik van recht opievert. Wei kan het aantal malen dat een bepaald 
recht of een bepaalde bevoegdheid wordt aangewend, in combinatie met andereomstandigheden 
bijdragen aande conclusie dat misbruik van recht heeft plaatsgevonden. ^

Volgens de Afdeling heeft de rechtbankterechtgeoordeeld dat de minister aannemelijk heeft 
gemaakt dat appellant de bevoegdheid om een Wob-verzoek in te dienen voor een ander doel heeft 
gebruikt dat waarvoor die bevoegdheid isverleend. De Afdeling weegtvooral de handelswijze van 
appellant in de loop van de procedure zwaarmee. De Afdeling stelt daarin dat het een oneigenlijke 
belastihg van het openbaar bestuur is die nietste maken heeft met het voldoen aan een verzoekom 
bepaalde documenten openbaar te maken. Verder stelt de Afdeling dat uit het verzoek zelfook niet 
is op te maken datde essentievan het Wob-verzoek was gericht op het openbaar maken van alle 
informatie, nu en in de toekomst, met betrekking tot soortgelijke geschillen tussen burger en 
overheid, zoaIs appellant in zijn hoger beroepschrift aangeeft. Ookneemt de Afdeling de belasting op 
het openbaar bestuur in overweging waarbijappellant andere organisaties heeft benaderd. De 
Afdeling oordeelt dat uit de feiten en omstandigheden blijkt dat het Wob-verzoek was bedoeld om 
als drukmiddel om toch een schadevergoeding te krijgen. Daarvoor is de Wob niet bedoeld.

ECLI:NL:RVS:2022:815
22 maart2022
Trefwoorden: Vernietiging van gegevens, artikel8:81 van de Algemene Wet bestuursrecht

= Zie ook ECLI:NL:RVS:2016;157d.d. 27 januari 2016.
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Bij besluit van 19 juni 2019 heeft het college van burgemeesterenwethouders van Utrecht besloten 
op een verzoekvan [verzoeker] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzoeker beoogt 
met zijn verzoekom een voorlopige voorziening te bereiken dat het college onderzoekt of er een 
back-up isgemaaktvan de Microsoft Outlook-agenda van de senior hoofdinspecteur van de afdeling 
Toezichten Handhaving van v66r 24 maart 2019. Dit is de datum van zijn Wob-verzoek. Zo ja, dan 
dient het college ervoor te zorgen dat die back-up bewaard wordt. Hi] wil ook dat het college 
onderzoekt of er een papieren agenda bestaat metafsprakenvoor die datum. Zo ja, dan dient ook 
die agenda bewaard teworden. Dat erin de agenda van de senior inspecteureen afspraakstond op 
8 februari 2019 voIgt uit een telefonisch gesprektussen [verzoeker] en een medewerker van het 
klantcontactcentrum. Van dat gesprek heeft hij een audio-opname. Zonder maatregelenvreest 
[verzoeker] dat er gegevens die onder de reikwijdte van zijn Wob-verzoek vallen, zullen verdwijnen.

Devoorzieningenrechter stelt voorop dat het college een bezwaarplicht heeft voor documenten die 
onder het Wob-verzoek vallen. Voor zover informatie wordt verzocht die ten onrechte in ongerede is 
geraaktof is vernietigd, is het uitgangspuntdat het college het nodige moet doen om een verloren 
gegaan document terugtekrijgen. Het college heeft in de beroepsprocedure gestelddatafspraken 
die in een Outlook-agenda staanna een aantalmaanden automatischworden verwijderd. Inde 
voorliggende procedure stelt het college dat ergeen gegevens in de digitale agenda van de senior 
hoofdinspecteur zijn gevonden in de periode tot het Wob-verzoek. Ook in de back-up zijn die 
gegevens nietgevonden. Bij verwijdering van een afspraakuit de agenda, verdwijnt die ook uit de 
back-up, omdat de inhoud van de agenda en die van de back-up aan elkaargelinkt zijn. Verder heeft 
de senior hoofdinspecteur geen papieren agenda, aldus het college.

Devoorzieningenrechter is van oordeel dat [verzoeker] niet aannemelijk heeft gemaaktdater 
gegevens die onder de reikwijdte van zijn Wob-verzoek vallen, dreigen te verdwijnen. Hoewel 
aannemelijk is dater in de agenda van de senior hoofdinspecteur op 8 februari 2019 een afspraak 
heeft gestaan, heeft het college op voorhand een niet ongeloofwaardige verklaring gegevenvoor het 
feit dat die afspraak niet teruggevonden is. Daarbijbetrektde voorzieningenrechterdatde senior 
hoofdinspecteur ter zitting heeft verklaard dat hij geen fysiek overleg heeft gehad over het project 
waarhet hier over gaaten dat de mededeling van de medewerker van het klantcontactcentrum over 
een afspraakvan 8 februari 2019 op een misverstand berust. Geletop het vorenstaande is met het 
verzoekgeenspoedeisend belang gemoeiddat het treffen van een voorlopige voorziening 
rechtvaardigt.
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Van:
Aan:

Cc:
Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

Aangepaste
maandag 4 aprii 2022 11:30:29
fConcentl Wnn-hp«jiitf standMrHmwtpn (venae: 4 anri 70??Vdnr
fOxirent^ StandaardmprvmoinQen WooHJttmndefinasmonden (verge 4 aora 20221.dQCX

Beste alien,

Zie hlerbij nav Jullle reactles de aangepaste versle van het Woo-beslult. Ik hoop dat Ik hlermee 
zoveel mogelijk recht doe aan alle opmerkingen. Omwille van de tijd kan Ik niet op alle reactles 
Inhoudelljk reageren. Mochten er nog vragen zijn dan graag even contact. Goed om er morgen 
tijdens het IWO ook nog even bij stil te staan. Planning Is om het te agenderen In het IHJZ van 
12 april. Na vaststelling van de teksten In het IHJZ zal het ter kennisgeving naar de stuurgroep 
openbaarheid gaan.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 17:36

Onderwerp: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Beste alien.

Veel dank voor jullle opmerkingen en tekstsuggesties. Ik ga deze week proberen om ze allemaal 
zoveel mogelijk te verwerken. Hoop jullie uiterlijk vrijdag een versie voor te kunnen leggen die 
we naar het IHJZ kunnen brengen.

Groet,

Van:



Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 14:47

-Mie.Ml
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Onderwerp: RE: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Dag

Hierbij ook de tekstvoorstellen en opmerkingen vanuit I&W op de standaardoverwegingen.

Hartelijke groeL 
mede namensfe'1’'2.e • t

■m-

Van:i 1.2.el>. 1.2.«b:i-2.e '|f5)minezk.nl>

Verzonden: maandag 28 maart 2022 15:22
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Onderwerp: RE: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Ha

Hierbij ook de tekstvoorstellen vanuit EZK/LNV en nog een aantal algemene punten:



er wordt nog veel gevraagd om tussen meervoudsvormen te kiezen. Een formulering 
die zowel enkelvoud als meervoud ondervangt, geniet uitvoeringstechnisch sterk de 
voorkeur. Bij EZK/LNV formuleren we het zo: 'voor zover er is gelakt op <grond>,
In de uitvoering lijkt het handiger om onderscheid te maken tussen de verschillende 

verstrekkingsregimes (5.5 en 5.6). Het lijkt ons duidelijker om aan de voorkant 
afbakenen of de verzoeker openbaarmaking voor een ieder wenst of dat hij gerichte 
verstrekking wenst en daarvoor aparte besluiten met apart motivering te hebben.
Bij alle relatieve uitzonderingsgronden en bij 5.2 geldt dat een extra motivering nodig is 

als het stukken betreft van ouder dan 5 jaar. Zie tekstvoorstel.

Van: Dienstpostbus Wob
Verzonden: maandag 28 maart 2022 15:02



Onderwerp: RE: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Hi

Bijgevoegd de tekstvoorstellen en opmerkingen vanuit OCW op de 
standaardoverwegingen.
Voor wat betreft het modelbesluit: deze hebben we in de eerdere set die door OCW en 
RvS is opgesteld al nneegenomen en is dus al met het IWO afgestemd. Voor de 
volledigheid heb ik deze ook nog even bijgevoegd.

Hartelijke groet.

rurjOTonatTsafnandellngwob-verzoeken 
Team Openbaarheid
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Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rljnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag | fj 
Postbus 16375, IPC 5650 | 2500 B3 l-DeriHaag^

@ 06

l@mlnocw.nl
K'

@minbzk.nl>Van:
Verzonden: maandag 21 maart 2022 09:29

Onderwerp: CORRECTIE: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Beste alien,




