
Ik zie dat ik gisteren een versie heb gedeeld waarin bepaalde wijzigingen niet waren 
overgenomen in de teksten. Het gaat om de omgang met persoonlijke beleidsopvattingen. Zie 
hierbij de juiste versie. Graag deze gebruiken voor commentaar. Dank aivast!

Greet,

Van: BZK-Wob-Ontvangst <|S.1-2i 

Verzonden: zondag 20 maart 2022 23:13
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Onderwerp: Woo-standaardbesluit voor het IWO van 23/3

Beste alien.

Zie hierbij ais toegezegd de standaard Woo-teksten. Graag jullie kritische biik. Weliicht kunnen 
juilie dinsdag al een eerste vooriopige reactie geven? En dan eventueei later nog aanvullingen 
digitaal. Ik hoop voor het einde van de week de stukken dan af te ronden en door te geleiden 
naar het IHJZ.

Dank aivast en tot dinsdag!

Greet,

fa)minbzk.nl>Van:

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 14:19
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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,

gT2~a

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit bench* kan informatie bevatten aie mat vooru is bestemd Indian u met de geadresseerde bent ofdit bericbt abusie'.eli|k aan u is 
loegeconden, wordt u vercocht dat aan de afzender te nielden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook die verband houdt met ns go's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten
This message may contain information that is not intended for you If you are not tne addressee or if this message v/as sent to you 
by mistake you are requested tc inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kmd 
resulting from the risks inherent m 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 abiisievelijk 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 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 bench! te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook die verband houdt met nsico'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 rnessages



46a Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Contactpersoon

|9 (ma-do) 
@minbzk.nl

T

Datum
16 maart 2022

Kenmerk
2022-0000186371

verslag Verslag IWO 15 maart 2022

15 maart 2022Vergaderdatum

(BZK, vz),Aanwezig

(FIN),(BZK),BZ),|i l!5.1.2.e,2.e
(JenV),|(lenW),

I (DGC19),
(SZW),a

|5.1.2.e .1.2.0

(OCW),|5.1.2.e
.2.8

(VWS).
(Adviescollege Openbaarmaking), 
I (DEF),
I (EZK/LNV),|

Afwezig

(AZi.aaaEi|5.1.2.e
(OCW).1,2.e

(CONCEPT)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag IWO 22februari 2022 en actiepuntenlijst
Opmerkingen/correcties verslag: e.v. ??? (( 
met intogcodes Webex))
Actiepunt 1, actieve openbaarmaking cljfers kosten Landsadvocaat: is 
onderdeel van nieuw contract (JenV)
Actiepunt 2, wijze van informeren TK en Kamervraag Omtzigt: Kamerbrief 
inmiddels verzonden (BZK)

was later i.v.m. gedoe5.1,2.e

Actiepunt 3, stukken zijtafels formatie: inventariseren stukken zijtafels 
formatie loopt, departementen moeten zelf hun materiaal van de zijtafels 
aanleveren (eerder besloten in SCO), AZ beschikt bier niet meer over. 
Actiepunt 4, uniform afhandelen Wob-verzoeken tot Woo: vooral intern 
regelen
Actiepunt 5: Woo-modellen zijn rondgestuurd
Actiepunt 6, inzet trainees onderzoek Wob-termijnen: trainees e.e.a. 
zoveel mogelijk zelf laten uitzoeken. Resultaten zijn intern gericht i.v.m. 
verbeteren Wob/Woo-proces en de interdep. procesvergelijking. 
Actiepunt 7, uitvraag info Wob-proces: Als van alle departementen de 
reaches binnen zijn, worden deze gedeeld met de IWO-leden.
Actiepunt 8: positionering/inrichting functie Woo-contactpersoon per 
departement regelen.
Actiepunt 9: automatische'verdv\/ijnfunctie' PLOOI - BZKvraagtdit nog
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Datum
16 maart 2022

na. Het PLOOI-programma is herijkt, aandachtspunt is verhouding 
Archiefwet-Woo. Er gaat binnenkort een brief naar de Tweede Kamer over 
de voortgang van PLOOI en de fasering van de actieve openbaarmaking 
en de Woo.
Actiepunt 10, resultaten IWO-special delen en naar IHJZ: I&W vroeg naar 
behandeling van concepten, de aanpak en voorschriften m.b.t. concepten 
zouden nader moeten overwogen. E.e.a. n.a.v. voorbeelden van 
verschillen in aanpak tussen departementen, waar gelijke aanpak 
wenselijk is. Meer uniforme aanpak kan ook zienswijze-procedures 
bekorten. Onderwerp binnenkort naar Stuurgroep openbaarheid.
Actiepunt 11, beroep fictief: toegevoegd aan'Overzicht afgestemde 
onderwerpen IWO'.
Actiepunt 12, uniforme inventarislijst i.v.m. Zylab: er zijn nogal wat 
verschillen in de berekeningswijze

3. Woo-modellen en overgang Wob-Woo
Overgang Wob-Woo en tabel in Woo-instructie: BZ stelt voor bij besluit in 
primo een transponeringstabel toe te voegen i.v.m. overgang Wob-Woo 
en preventieve werking i.v.m. evt. bezwaarprocedures. BZK wijst hiervoor 
op Woo-instructie hoofdstuk 6. I&W en J&V: evt. zin opnemen over 
overgang Wob-Woo opnemen bij rechtsmiddelenclausule of in 
begeleidende brief bij besluit of tekst toevoegen m.b.t. reikwijdte.
Bij beroep na 1 mei a.s. moet worden beoordeeld ex tunc o.g.v. Wob, bij 
bezwaarex nunc Woo, intern kan wel voor die datum o.g.v. Woo worden 
getoetst.
Actiepunt: BZ doet voorstel voor standaardtekst t.b.v. beroep/bezwaar. 
BZK: geen standaardzin opnemen in/bij besluit, bij bezwaarop Wob- 
besluit al in ontvangstbevestiging aangeven waar evt. verschillen liggen 
en in overleg treden met verzoeker.
Hoe verloopt de opieiding van medewerkers voor de toepassing van de 
Woo? De voorkeur heeft, dat coordinatoren zelf cursussen geven, want in 
te huren opieidingsinstituten kennen de Woo-instructie niet en zijn 
bovendien duur. VWS organiseert i.s.m. de Landsadvocaateen Woo- 
kennisdag. De Academie geeftniet op korte termijn al Woo-cursussen, 
deze staan nog niet gepland.

4. Terugkoppeling IHJZ en Stuurgroep openbaarheid, vorige week
N.v.t.

5. AdviescoMege Openbaarmaking en Informatiehuishouding
Vormgeving college: vacature is uitgezet, erzijn al kwartiermakers en er 
worden voorbereidingen getroffen voor evt. klachtprocedures. Signaal: 
hoe gaat collega straks om met klachten tijdens Woo-procedures, dit kan 
mogelijk veelzijdige vormen aannemen.

6. Vraag over herhaal-beoordelingen (VWS)
De vraag is hoe je herhaalbeoordelingen en verschillende beoordelingen 
van zelfde stuk kunt voorkomen, er bestaan nog geen systemen voor. J&V
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Datum
16 maart 2022

wijst op OSIN-systeem (vrnl. gebruikt door politie).

7. 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

8. Beantwoording Kamervraag Omtzigt
Zie ap. 2

9. Interdepartementale Wob-verzoeken
-Verzoeken
behandeling bij FIN. Verzoeker is bekend bij BZK. Eigenlijk moeten 
ondermandateringen actief openbaargemaakt worden. Vergelijkbare 
onderwerpen eerder interdepartementaal in IWO afstemmen. J&V zal 
BZK-lijn volgen, bij OCW is alles al openbaar.

m.b.t. ondermandaatbesluiten (J&V): ook in15.1.2.e

10. Onderzoek van Open State Foundation over rijksbrede afdoening 
van Wob-zaken
Hiervan is kennisgenomen ook n.a.v. Kamervragen

11. Rondvraag en afsiuiting
VWS heeft dwangsom verbeurd, verzoeker stelt opnieuw ingebrekestelNng 
in: eerdere ervaringen bij andere departementen leren dat rechter 
hiervoor een hogere dwangsom zal instellen.
I&W: hoe staat het met de vraag naar de procesbeschrijving zienswijze- 
verzoeken? DEFis hiermee bezig - herinnering sturen. Bij 
zienswijzeverzoeken altijd cbncept-gelakte stukken voorleggen, voor 
ongelakte stukken verwijzen naar algemene afspraken.
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46b Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon

Datum
30 maart 2022

Ken merk
2022-0000186382

verslag Verslag IWO 22 maart 2022

22 maart 2022Vergaderdatum

S'! 2^ (Bzrw-
5.'1;.2.e 
'm.2:e .

(AZ),|s.1.2.e8.iy!.e~ (bzk, vz), 
I (DEF),

(EZK/LNV)'
iS.IrStei

Aanwezig

m I (ocw),(J&V)
S?f1„--2;.e§tl(OCW, Ivm agendapunt 4),
^^.2^.e5fi.2.e I (szw), (VWS),

(VWS).
■! (ocw),^w.parl-X.el (bzk/aoi),

..1.2.e
Afwezig

(I&W), |n;2^^-.2.g5:i:.2.^ (AZ).

(CONCEPT)

1. Opening en mededelingen
OCW geeft vandaag extra toelichting bij agendapunt 4 (notitie Woo 
bijzondere verstrekkingen)

2. Verslag IWO
Concept-verslag van 15 maart wordt nog aangevuld, voor volgend IWO.

3. Woo-instructie en Woo-besluit
Woo-instructie;
Is vastgesteld. Deze moet voor 1 april a.s. door SG's per departement 
worden bekrachtigd, ingevolge eerdere afspraak in SCO dd 24/2. 
Bekrachtiging door SG's is een vaste werkafspraak. Na 1 april wordt de 
Woo-instructie gepubliceerd op Rijksportaal, daarna ook op 
rijksoverheid.nl en de KCBR-website.
BZK stuurt nota hierover rond.
De instructie is al gedeeld met de Hoge Colleges van Staat. EZK/LNV is 
bezig met tekst voor brieven over Wob-verzoeken die onder de Woo 
zullen worden behandeld: kan hierbij verwezen worden naar internetsite? 
Of wachten op publicatie Woo-instructie? BZK: er wordt gewerkt aan 
publicatie, dit kon niet voorde inwerkingtreding van de Woo, het is dus 
beter te verwijzen naarde Woo-instructie na publicatie.
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Datum
30 maart 2022

4. Toepassing van artikel 5.7 Woo, ontbreken interdepartementale 
lijn en grens t.a.v. 'te algemene verzoeken' onder Woo (notitie 
voorber. door OCW)
OCW schetst achtergrond, ni.n. hoe artikelen Woo uitwerken in de 
praktijk, m.n. de voorwaarden aan verstrekking. Vraag is of hier beleid op 
moet worden ontwikkelend en gevoerd, bijv. voor verzoeken van 
journalisten en wetenschappers (evt. voorwaarde: vooraf onderzoeksplan 
voorleggen). Het lijkt het beste in de eerste periode aan te zien wat er op 
ons af komt. Te verwachten is wel dat het ontwikkelen van beleid op dit 
punt aan de orde zal komen. Daarbij speelt ook de vraag naar de 
praktische aanpak: hoe uitvoeren en hoe toegang geven (toegang tot deel 
van archiefsysteem, of deel op schijf zetten). Evt. de aanpak van het 
Nationaal Archief hanteren.
Bij Nat.Archief gelden alleen beperkingen voor dossiers die onder speciale 
regels vallen.
Het niet verlenen van toegang moet via een besluit waartegen 
rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) openstaan. Voorkomende gevallen 
graag voorleggen In IWO ter afstemming en i.v.m. het maken van nadere 
afspraken.
J&V wijst op ultspraak Raad van State m.b.t. het weigeren van inzage. 
BZK: stukken onder absolute weigeringsgronden evt. In overleg met 
verzoeker niet ter inzage geven.
Vraag: stukken wel of niet actief openbaarmaken, met toepassing art.
5.7? Dit moetonderdeel zijn voor van een goed bereidend gesprek met 
verzoeker, dit is cruciaal voor het verloop van de procedure. Het risico 
van alleen ter inzage geven (bijv. i.v.m. het streven naar primeurs door 
verzoekers), d.w.z. zonder openbaarmaking voor iedereen, is het 
optreden van herhaalverzoeken die ook weer capaciteit kosten. In zulke
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Datum
30 maart 2022 '

gevallen heeft actieve openbaarmaking de voorkeur. OCW constateert 
overigens ruimere mogelijkheden tot weigeren i.v.m. capaciteitsbeslag. 
Een andere vraag is of voor inzage ook termijnen gelden.
OCW neemt besprokene mee in vervoigtraject.

5. Interdepartementale Wob-verzoeken
-Verzoek m.b.t. stikstofproblennatiek: zorgen over uitbesteding naar
commerciele partij, evt. niet conform Kaderwet; 
-Verzoek BTf?! , controle op uitgave Commissie-gelden (BZK en
J&V);
-Verzoek[5;T.' 
pols houden;
-Verzoekp^over sancties Rusland: FIN stuurt rond. 
-Verzoek J&V stuurt info door

oversancties Rusland: hierbij interdep. vingeraande

6. Jurisprudentie
OCW: de afgelopen tijd waren er niet veel zaken, overzicht voIgt t.z.t.
JenV heeft uitspraak Raad van State ontvangen over misbruik van de 
Wob. De uitspraak is gepubliceerd op w\ww.rechtspraak.nl met als 
kenmerk ECLI:NL:RVS:2022:762. De Raad van State heeft in deze 
uitspraak geoordeeld dat misbruik van de Wob ook aan de orde kan zijn 
als slechts eenmalig een Wob-verzoek is ingediend, maar de verzoeker via 
andere corfespondentie veelvuldig een grobt beslag legt op het openbaar 
bestuur. In casu richtte verzoeker veelvuldig correspondentie tot het 
ministerie over een naar zijn mening verschuldigde schadevergoeding.

7. Rondvraag en afsiuiting
Brief Kamervragen Omtzigt: 1® zin in concept-antwoord eruit o.v.v. BZK, 
minBZKwiI meerduiding bij cijfers en meer prioriteit aan behandeling 
binnen wettelijke termijnen.
RDDI 5/4: nieuwe datum, m.b.t. interdep. samenwerking openbaarheid 
en informatievoorziening.
Vraag over bezwaar tegen deelbesluiten
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties46c

BZK/CZW

Contactpersoon

T
@ m i n bzk. n I

Datum
4 april 2022

Kenmerk
2022-0000182013

agenda Agenda IWO 5 april 2022

4 april 2022 15:00 

Webexreeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergadetplaats

Deelnemers

Opening en mededelingen
BijI.: mailing diaioogsessies 'Heerlijk, helder, transparant

1.

Verslag IWO
Bijiagen: Concept-verslag IWO 22/3

2.

Zienswijzeverzoeken
Bijiage: Opzet procedure voorhet vragen van zienswijzen (DBF)

3.

Aangepaste Woo-teksten voor standaardbesluit
Bijiagen: Concept-Woo-besiuitstandaardteksten, Concept-
Standaardoverwegingen Woo-uitzonderingsgronden (v. 4 april 2022)

4.

Stukken zijtafels5.

Interdepartementale Wob-verzoeken
-Wob-verzoek bezoekerslijst minister. Onder verwijzing naar de website 
van het Witte Huis, waarop iijsten van bezoekers van de Amerikaanse 
president worden bijgehouden, is J&V gevraagd om een vergeiijkbare iijst 
te verstrekken voor de minister van Justitie en Veiligheid. Hebben andere 
ministeries een dergeiijk verzoek ook gekregen?
-Wob-verzoek herbenoeming AP
Graag deeit J&V de bevindingen en diiemma's bij de totstandkoming van 
dit Wob-besiuit.

6.

7. Jurisprudence
Bijiage: Jurisprudentieoverzicht weken 5-13, jaargang 2022

8. Rondvraag en afsiuiting
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47 Wob^nOrdmatiedeskVan:
Aan:
Cc:

RE: IWO 5/4/22: agenda en sbidcen 
cfinsdag 5 april 2022 17:20:31

Ondenwerp:
Datum:

Ha|,

Hopelijk gaat het goed met de spoedadviesklus. Bijgaand een temgkoppeling op de vandaag 
besproken IWO-punten
nog een actiepunt ligt voor BZK naar aanleiding van dit overleg.

maakt nog een uitgebreider verslag). Ik heb gemarkeerd waar

Groet,



6

7

8

@minbzk.nl>Van:
Verzonden: maandag 4 april 2022 17:29

Ondenverp: IWO 5/4/22: agenda en stukken 
Urgentie: Hcx)g

Bests alien,

HlerblJ - helaas met enige vertraglng - de agenda en de stukken voor het IWO van 
morgenmiddag.

Met vriendelijke groet.
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Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit berich* 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 hel bericht te vervvijderen, 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.

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: iilBj[(aminaz.nr; 

inhn7a.nr: f
m

JQO; .fIMf/i
m

LGL
m(aimimgnv.nr
enstuMcenIWOl^Orelemvap:

Datum: dinsdag 19 april 2022 12:27:52 
/UKJida IWO 194.docx
VerstooB
Wnfa.lffitZ
C-W1-2Z

5 aoril 2fl22.tfacx
f?2e^ van over «te behandelinq van ICamefyraoen mgr de Wet imenbaartiea van besmut-pdf
slwBnttpKraBiiulnta

C-084-22 GrifRetgfef Vetwiiziniisbeschikkino.Ddf
C-084-22 Venwnzinodieschilddno.ridf

Priorfteft: Hoog

Goedemiddag,
Hlerbij - helaas nogal laat door o.a. 2^ paasdag, met excuus - de agenda en de stukken voor 
het IWO van vanmiddag ISuOO.
M^vrlenddilte groet,

ma-do)



49 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon

HI m inbzk.nl

Datum
19 april 2022

Kenmerk
2022-0000216708

ma-do

agenda Agenda IWO 19/4

19 april 2022 15:00 
Webex-reeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

1. Opening en mededelingen

2. Verslag IWO
Bijiage: Verslag IWO 5 april

Terugkoppeling IHJZ en stuurgroep openbaarheid3.

Aanpak Wob-verzoek naar afstemming over kamervragen Omtzigt Wob- 
journalisten.
Bijiage: Wob-verzoek over behandeling Kamervragen over de Wob

4.

5. Wob/Woo-termijnen.
Voorzet: Per 1 mei 2022 kan er (gemotiveerd) enkel nog worden 
verdaagd met 2 weken, verlenging met 4 weken is wettelijk niet meer 
mogelijk. Dit houdt in dat voor Wob-verzoeken vanaf 4 april 2022 de 
maximale beslistermijn van 6 weken van de Woo gaat gelden. Wob- 
verzoeken van voor die datum kunnen nog worden verdaagd voor een 
periode van 4 weken.

6. Bespreken nieuwe opzet onderzoek trainees naar doorlooptijden Wob- 
verzoeken

Prejudiciele hofzaak C-84/22 Right to Know (lerland) (EZK/LNV)
BiJIagen: fiche, griffiebriefverwijzingsbeschikking, verwijzingsbeschikking

7.

8. Interdepartementale Wob-verzoeken
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01/04/2022Datum van 
inontvangstneming



XIVRIA

HOF VANJUSTITIE 
VAN DE

EUROPESEUNIE Luxemburg, 29/03/22

Griffie

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Dienst Juridische Zaken 
Afdeling Europees Recht 
Postbus 20061 
2500 EB 's-Gravenhage 
NEDERLAND

1218729.19 EN

Prejudiciele zaak C-84/22 
Right to Know

(Verwijzende rechterlijke instantie: High Court (Irlande) - lerland)

Betekening van de prejudiciele verwijzing

De griffier van bet Hof van Justitie heeft de eer u hierbij kopie te doen toekomen van bet verzoek om 
een prejudiciele beslissing kracbtens artikel 267 VWEU in de bierboven genoemde zaak.

Overeenkomstig artikel 23, tweede alinea, van bet Protocol betreffende bet Statuut van bet Hof van 
Justitie van de Europese Unie, gelezen in samenbang met artikel 51 van bet Reglement voor de 
procesvoering van bet Hof, bebben de partijen in de procedure bij de nationale recbter, de lidstaten, 
de Commissie en, in voorkomend geval, de instelling, bet orgaan of de instantie van de Unie die de 
bandeling waarvan de geldigbeid of de uitlegging wordt betwist, beeft vastgesteld, bet recbt om 
binnen een niet-verlengbare termijn van twee maanden en tien dagen te rekenen vanaf de datum 
van deze kennisgeving, bij bet Hof scbriftelijke opmerkingen in te dienen over de verzoeken om een 
prejudiciele beslissing.

Bovendien kunnen, overeenkomstig artikel 23, derde alinea, van genoemd Protocol, de staten - niet 
zijnde lidstaten - die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economiscbe Ruimte, 
alsmede de Toezicbtboudende Autoriteit van de EVA, binnen dezelfde niet-verlengbare termijn van 
twee maanden en tien dagen scbriftelijke opmerkingen indienen wanneer de zaak een van de 
toepassingsgebieden van die Overeenkomst betreft.

Telefoon
■Fax
E-mail
Internet

Hof van Justitie van de Europese Unie 
Griffie

: eci.registrv@curia.europa.eu
: wwxv.curia.euroDa.eu L - 2925 LUXEMBURG
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Uw aandacht wordt crop gevestigd dat alle stukken betreffende de zaak in de loop van de 
schriftelijke behandeling in bet dossier moeten worden gebracht.

Uw aandacht wordt gevestigd op de aanwijzingen die betrekking hebben op de lengte, de vorm en 
de opmaak van de processtukken en die zijn opgenomen in de Praklische aanwijzingen voor de 
partijen inzake bij het Hof aangehrachte zaken. Deze kunnen worden geraadpleegd op de website 
van het Hof (www.curia.europa.eu) onder de rubriek ,.Hof van Justitie - Procedure”.

Administrateur
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Datum
14 aphl 2022

Kenmerk
2022-0000216744

verslag Verslag IWO 5 april 2022

5 april 2022Vergaderdatum

e~n (J&v, piv (AZ),
(BZK/DGOO),

Aanwezig

, ; (BZ),j5.,me5.l.^e:
(DE^.1 2e5.1.2 e^lTtTe

fi .2.6. ya

^ ' ' (ocwL(J&V/DGC19),]i
(szw),]5a;,€.e

I (Bzk; vz), j
(ocw'j, ^-1 '.2'.e5.T3iH (vwst^ 1 2.e5.1.2.e| (aoi)

(VWS)
Afwezig

1. Opening en mededelingen
De pIv vz vroeg aandacht voor dialoogsessies 'Heerlijk, helder, 
transparant'. De e-mails hieroverzijn al uitgestuurd.
- BZ vroeg naar de e-mail van de scriptiestudente van VWS naar de 
omgang met persoonlijke beleidsopvattingen. Hoe hiermee om te gaan? 
Het lijkt onwenselijk als alle departementen op papier zetten hoe zij 
wegen of sprake is van een politiek-bestuurlijk gevoelig dossier. 
Afgesproken datde studente binnen VWS inzage krijgtin het verslag van 
de IWO special.
- I&W uitgenodigd door Regeringscommissaris Informatiehuishouding voor 
keukentafelsessie i.v.m. rapport IMI. Er zal m.n. gesprek worden gevoerd 
over evt. 'radicale innovaties' die de behandeling van verzoeken kunnen 
versnellen. J&V is ook al benaderd. DGC-19: aantal werkzaamheden die 
nu worden uitgevoerd door jurist evt. uitvoeren door anderen t.b.v. 
versnelling proces. Ook zal een presentatie worden doorgestuurd t.b.v. 
leden IWO (is aan leden doorgestuurd). Er is algehele verzuchting over 
dat de Wob-coordinatoren van de ministeries door veel verschillende 
instanties worden benaderd om toe te lichten waarom het Wob-proces zo 
traag verloopt. BZK/DGOO bood aan dat in zulk soort gevallen naar hen 
kan worden verwezen, zodat niet alle ministeries steeds hetzelfde verhaal 
hoeven te vertellen. Recent verzamelde info over departementale Wob- 
processen is gebundeld in 1 document en doorgestuurd aan IWO-leden. 
EZK/LNV deed de suggestie om de verzamelde input over de processen bij
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de ministeries nog te verrijken met waarde knelpunten zitten in het 
proces. De piv vz zal deze suggestie doorgeleiden naar BZK.
DGC-19 merkte'op dat beeld genuanceerder is dan Regeringscommissaris 
lijkt te denken. DGOO: Wob-proces vereist nu eenmaal tijdrovende 
behandeling en verzameling; heeft al contact met Regeringscommissaris 
over beperkingen rapport. BZK/DGOO wil overzicht samenstellen i.s.m. 
BZK/CZW.

2. Verslag IWO
Bijiagen: Concept-verslag IWO 15/3 en 22/3.
Verslag 15/3 vastgesteld.
Verslag 22/3: nog enkele tekstuele wijzigingen gesuggereerd; deze zijn 
doorgevoerd.
Verder de suggestie gedaan om terughoudend te zijn met namen van 
verzoekers in de verslagen en bij de cotrimunicatie in het algemeen (bij 
doorzending zijn de persoonsgegevens wel noodzakelijk om te delen).

3. Zienswijzeverzoeken
(Bijiage: Opzet procedure voor het vragen van zienswijzen (DEF))
De basis was goed, maar meerdere ministeries hadden nog suggesties. 
DEF verwerkt deze, zodat het document in het volgende IWO op 19/4 
nogmaals geagendeerd kan worden. 'Automatisch doorsturen' vervangen 
door per casus overleggen. Zienswijze kan evt. processtuk worden in 
procedure berpep/bezwaar en moet daarom qua toonzetting zakelijk zijn. 
Lijst met contactpersonen voor zienswijzeverzoeken aanpassen, 
bijzonderheden opnemen in lijst (bijv. m.b.v. ambassades BZ en 
buitenlandse NGO's).

4. Aangepaste Woo-teksten voor standaardbesluit
(Bijiagen: Concept-Woo-besluit standaardteksten, Concept- 
Standaardoverwegingen Woo-uitzonderingsgronden (v. 4 april 2022)) 
Algemene discussie over dat het modelbrieven betreft, maar dat er altijd 
ruimte is om van de modellen af te wijken als de voorliggende casus 
daartoe aanleiding geeft. Resterende punten van kritiek op de nu 
voorgelegde modellen:
- OCW wees erop dat bij de eerder voorgelegde modellen al een Woo- 
besluit is vastgesteld. Zij is daarom van mening dat alleen een document 
met standaardoverwegingen nog nodig was. Model-besluit was ook al 
eerder vastgesteld in IFIJZ en staat al op KCBR-site. Ook 
uitvoeringsorganen zijn al geinformeerd over modellen. OCW zal vzBZK 
hierover bellen.
- Samenstelling Engelstalige versie: doorafd. Vertalingen bij BZ.
- SZW leestartikel 5.5 van de Woo zo dat je hier pas aan toe komt, nadat 
je een afweging aan de hand van artikel 4.1 hebt gemaakt(dus geen 
keuzemogelijkheid voor de verzoeker). Zij leidt dat af uit de Memorie van 
Toelichting.
- EZK/LNV|57rZ1
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- Deze punten worden meegegeven aan vzBZK v66r IHJZ.

5. Stukken zijtafels formatie 2021
Alle ministeries waarbij dit speelt, hebben de inventarisatie van de 
documenten afgerond. lenW en EZK hebben ook de beoordeling g'edaan. 
Er resteren nog drie vraagpunten, voordat overgegaan kan worden tot 
publicatie:
- Omgang met concepten. Voorstel is om alleen de definitieve versies mee 
te nemen. Of moet dit onder art. 68 Gw anders worden gewogen?
- Omgang met stukken die naar de financiele zijtafel zijn gegaan, zodat 
Financien die stukken ook heeft. Wat Financien betreft moet ieder 
departement de eigen stukken beoordelen. SZW wees er echter op dat 
BZK dit nog zou nagaan bij het HBSG.
- Hoe borgen we een uniforme beoordeling/kwaliteitsstag? Is het nodig 
dat de stukken nog via het IWO gaan, aangezien het IWO hierin een 
regierol heeft gekregen?
EZK/LNV is voornemens om bij publicatie nog context bij de documenten 

te geven.

6. Interdepartementale Wob-verzoeken
-Wob-verzoek bezoekerslijst minister: onder verwijzing naarde website 
van het Witte Huis, waarop lijsten van bezoekers van de Amerikaanse 
president worden bijgehouden, is J&V gevraagd om een vergelijkbare lijst 
te verstrekken voor de minister van Justitie en Veiligheid. Hebben andere 
ministeries een dergelijk verzoek ook gekregen? En is dit niet lets voor de 
Voorlichtingsraad? JenV is voornemens om te vragen om een precisering 
van de bestuurlijke aangelegenheid en daarbij te verwijzen naar de 
openbare agenda bewindspersonen. Graag afstemmen met J&V als een 
van de andere ministeries het verzoek ook krijgt.
-Wob-verzoek herbenoeming AP: Graag deelt J&V de bevindingen en 
dilemma's bij de. totstandkoming van dit Wob-besluit. Info is veelal 
gebaseerd bp weging persoonlijke kwalificaties (argumenten tegen en 
voor benoeming kandidaat), vrijgeven schaadt ook het instituut. In dit 
soort gevallen is er vanwege de persoonlijke levenssfeer minder ruimte 
voor volledig publiek inzicht in de overwegingen voor besluitvorming.
- Verschillende ministeries hebben Wob-verzoeken over de sancties tegen 
Rusland i.v.m. Oekraine. Het is niet in alle gevallen mogelijk om daarover 
in deze fase van de crisis informatie openbaar te maken. In de toelichting 
op de Woo wordt dat expliciet erkend: in crisissituaties info voorlopig niet 
openbaarmaken.

7. Jurisprudentie
(Bijiage: Jurisprudentieoverzicht weken 5-13, jaargang 2022 (OCW)) 
Hiervan is met interesse kennisgenomen, met dank aan de samenstellers 
bij OCW.

8. Rondvraag en afsiuiting
VWS verifieert nog of aanpassing van de Woo-modelbrieven in een 
concreet geval mogelijk is. Ja, als er aanleiding is en mits passend in
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zaak.
SZW heeft een casus waarbij reeds inzicht geven in documenten 
potentieel schadelijk is voor een strafrechteiijke vervolging. J&V heeft dat 
ook wei eens gehad. In dat gevai meet gemotiveerd worden waarom de 
weigeringsgronden zeifs in de weg staan aan het geven van inzicht in de 
aanwezige documenten. Intern moeten de documenten wei 
geinventariseerd worden i.v.m. mogelijkheid van bezwaar en beroep.
J&V: vraagover de ervaringen van OCW met een webformulier voor Wob- 
verzoeken versus een e-mailadres. OCW is positief.
I&W; vraag over adviescollege - BZK/DGOO: er komt nog een brief met 
toeiichting overtijdpad laat nog weten of dit in het verslag kan.
y 14/4)
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Van:
Aan:

mem

J&.
Qfnjn^mv.nTWob:

IWO 3/5 vervak - eerstvolgende IWO 17/S 
donderdag 21 apr« 2022 12:54:00

Onderwerp:
Datum:

Beste IWO-leden,

I.v.m. de aankomende mei-vakantle en de afwezigheid van coliega's In die perlode, hebben we 
besloten het IWO van 3 mel a.s. te laten vervallen. Het eerstvolgende IWO staat gepland op 
dinsdagmiddag 17 mel.

Met vriendelijke greet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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B7K-Woh-OfitvantistVan:

Aan: "Woo CortactWir: Woo verfoeken DJZ:
BIAWQB: Oiawtnosrtxjs VWS WJZ Wbo:f-irnni'.’i

atiinhuranT
I'.mxiCci

Woo - AgendapurA IWO 10/5?Ond«rwetp:
Datum:
BiJIagen:

Deien kenns voor nrichten u 
dnsdag 3 mei 2022 17:10:43 
imageOPLcno

Beste

Goed initiatlef. Laten we zien hoe we daar In IWO-verband invuliing aan kunnen geven. 

@|H|||: wll jij het anders volgende week dinsdag als agendapunt Inbrengen?

Groet,

@minbuza.nl>Van:
Verzonden: maandag 2 mei 2022 17:35
Aan: IIIHHHHIHHHHHHHi

@minbuza.nl>;CC
^^^^m|||||||||(a)minbuza.nl>; W(X) <j|||||||||||||m^| 
Onderwerp: Deien kennis voor inrichten kennisbank Woo

>

Beste collega's.

Ik mail jullie omdat wij bij Buitenlandse Zaken nadenken over het inrichten van een kennisbank 
voor de afhandeling van Woo-verzoeken. Wij hebben in het verleden een kennisbank gehad voor 
Wob-verzoeken met daarin bijvoorbeeld een jurisprudentielijst (gesorteerd op onderwerp) die 
voor onze werkpraktijk relevant is. Deze is helaas in verval geraakt en voor zover toegankelijk 
niet langer up-to-date. De inwerkingtreding van de Woo is een goed moment om een 
toegankelijke en gestructureerde kennisbank op te zetten, zodat deze met nieuwe informatie 
kan worden aangevuld naarmate de rechtspraak over de Woo zich uitkristalliseert.

In de kennisbank die wij wlllen aanleggen hoop ik bijvoorbeeld de volgende documenten op 
te nemen:

Een document met redeneerlijnen voor primaire besluiten. Het goat dan bijvoorbeeld om 
veelvoorkomende informatie die uitgezonderd wordt op ^^n van de WOO gronden;
Een lijst met veelgebruikte bezwaargronden en adresseringen hiervan, te gebruiken in 
besluiten op bezwaar;
Jurisprudentiebibliotheek per onderwerp (veel jurisprudence is met de Woo gecodificeerd, 
maar niet alles—denk o.a. aan jurisprudence m.b.t. het toepassing geven aan andere 
wettelijke bepalingen die voorrang hadden/hebben op de Wob/Woo)

Ik ben heel benieuwd of jullie wat feedback kunnen geven over eventuele 
kennisbanken/hulpmiddelen die jullie momenteel zelf bijhouden.



Hebben jullie bijvoorbeeld documenten zoals bovengenoemd die jullie kunnen delen die 
ook relevant (kunnen) zijn voor de Woo.
Hebben jullie andere documenten die zien op andere categorieen informatie die jullie in de 
praktijk nuttig vinden?
Kunnen jullie tips/best practices delen voor bet bijhouden van een kennisbank als jullie dit 
reedshebben?

Het kan nuttig zijn om een keer een sessie te plannen (buiten het IWO om) om e.e.a. te 
bespreken. Ik boor dan graag wie hierin gei'nteresseerd zijn, zodat wij een moment kunnen 
prikken.

Uiteraard delen wij ook graag onze resultaten met jullie na het definitlef Inrichten van onze 
kennisbank.

Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groet,

1©

Juridisch Medewerker 
Afdeling Nederlands Recht 
Directie Juridische Zakenm

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag

M+31 (0)__________
T +31 (0)70 348 44 28

e

E (Sminbuza.nl

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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U.z.e- ■ ITdjz/publiek):

Van:
Aan:

(aminezk.nl:
FW: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie ingediend? 
maandag 9 mei 2022 13:42:19
Geconsolideerde artikelsoewiize toellchting versie EK onaemarkeerd 22 oktober .pdf

Cc;
Onderwerp;
Datum:
Dijiagen:

Dank en groeten.

(DJZ/PUBLIEK)jJdj|@minfin.nl>

Verzonden: maanidag 9 mei 2022 13:27
AanrKBII

Onderwerp: FW: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie 
ingediend?

^@minbuza.nl>

Ter info

Van;_ j(5)minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 15:54 

(DJZ/PUBLIEK)Aan: m
@minocw.nr <jj|||i|||||i^1@minncw.nl>

||@mine7k.nl>: Wob ContactWJZCC:
li rrp

1
Onderwerp: RE: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland ook rechtstreeks bij jullie
ingediend?

‘ ■Hoi

begrijp ik dat in de afgelopen twee weken ook bij jullie verzoekenUit de uitvraag van
zijn binnengekomen over (de gevolgen van) sancties tegen Rusland/Belarus en daaruit 
afkomstige (rechts)personen. Daarnaast hebben wij ook verzoeken ontvangen over 
gaswinning/levering als gevolg van de oorlog/mogelijke sancties. |yy| heeft bij ons de 
advisering bij de gasverzoeken op zich genomen en ik doe de sancties.

Voor de verzoeken die bij EZK (3x sancties 2xgas)/LNV (1) zijn binnengekomen zijn we 
voorzichtig begonnen met de behandeling. Tegelijkertijd ontwikkelen de sancties zich nog 
steeds en we nog niet direct uit de crisissfeer. Voor de behandeling van deze verzoeken kan dit 
lets betekenen, in het bijzonder in het licht van wat er in de MvT bij de Woo bij 5.1.2.i staat 
opgemerkt over situaties waarin het goed functioneren van de staat (tijdelijk) aan het openbaar 
maken van informatie in de weg staat. Zie p.57 van de (bijgevoegde) MvT. Op de achtergrond 
hiervan spelen ook onder andere de weigeringsgronden uit S.l.l.b (veiligheid v/d Staat),
5.1.2.a (internationale betrekkingen), S.l.l.c (bedrijfsgegevens) en 5.1.2.e 
(persoonsgegevens).

Ik ben benieuwd of jullie deze mogelijkheid ook al hebben gezien en hoe jullie erover denken 
om deze grond (deels) in te roepen bij de verzoeken die zien op de sancties zonder daarbij een 
uitputtende inventarisatie en beoordeling per document te maken. Als jullie mogelijkheden zien 
om deze grond/motivering vender te verkennen zou ik daar graag een overleg voor inplannen.

Groet,



Van:
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 14:51 
Aan:
Onderwerp: FW: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie 
ingediend?

Dag

FD Wob-verzoek Inzake correspondentie rond het Amerfkaanse verzoek over extra gaswinning 
in Groningen [Conflict in Oekralne]
Ontvangen door: EZK - BUZA - FIN

AD Wob-verzoek Sancties Jegens Rusland [OekraTne crises] 
Ontvangen door; EZK -FIN- OCW

(bijgevoegl^flJ?LBUZA geen Wob-verzoek van ontvangen wel een Wob-verzoek van de 
V Is een ||||[|H Wob-verzoek binnengekomen van

van

Wob-verzoek Sancties jegens Rusland [OekraTne crises] 
intvangen door: EZK - FIN

Gr.

(aniinbM^j.ni>

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 17:06 
Aan: Wob ContactWJZ <WobContactWJZ(a)minezk.nl>

(5)fninbuza.nl>
Onderwerp: RE: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie 
ingediend?

Van:

CC:

Hoi

Zoals 
in Grun".
We hebben daar net een gesprek over gehad met de beleidsmedewerkers. In het verzoek is ook 
gevraagd om correspondentie met EZK.

al aangaf hebben wij ook het verzoek ontvangen van het FD inzake" extra gaswinning

Wellicht handig om even te bellen?

Groet!

(DJZ/PUBLIEK) <i.Dol@minfin.nl>From:
Sent: woensdag 23 maart 2022 15:33
To: 'WobContactWJZ@minezk.nr <WobContactWJZ(5)minezk.nl>

(5)minbuza.nl>
Subject: FW: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie 
ingediend?

Cc:



Beste

(CC) mailde mij ook dat BZ een dergelijk verzoek had ontvangen. Goed omDank je wel. 
daarvan op de hoogte te zijn.

Groet,

Van:g.1-2i- .................... ' ..................................]

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 15:03
”|(aiminfin.nl>

Onderwerp: RE: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie 
ingediend?

Beste |||[||||||,

Bij ons is een wel een |||| Wob-verzoek binnengekonnen specifiek over de correspondentie rond hct 

Amerikaanse verzoek over extra gasv\ inning in Groningen [Conflict in OekraVne]

Bi j het Wob-verzoek inzake sancties jegens Rusland is vanuit WJZ V 'V , als adviseur betrokken.

Met een vriendelijke thuiswerkgroet,

fa)minfin.nl>Van: PS

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 14:13
'jEAan: Wob ContactWJZ <j^^l (fflmindef.nruyi- >■ L ■ .iai

(5)mindpf.nl>: BZK-Wob-Ontvangst 1 -S?i >;13]
@minaz.nl:@minbzk.nl>:

(5)minbuza.nl:m^ (Sminbuza.nl: ® 'll

''^'•~j@minbzk.nl>:BfSminh7k.nl>: |S 3

minfin.nl>: Wob verzoeken DJZ
^M(Sminienw.nl>:m 111m.

(Sminjenv.nl: jjTTZ 
(Sminocw.nl:|S.1-2i; 'fSminocw.nl:

*postbus
j(Sminvws.nl>:

(Sminszw.nl>:'4^ '
WBJA WOB >;

^(Sminvws.nl>: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob <jB.f-2l >;Si
(Sminienv.nl■

fSminb7k.nl>
Onderwerp: RE: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie 
ingediend?

CC:

Beste



Het verzoek is ook bij ons ingediend. Verder hebben wij ook een verzoek van het FD over de 
sancties ontvangen. Zijn er meer departementen die dat verzoek hebben ontvangen?

Groet^mi

Van: Woo ContactWJZ <WobContactWJZ(S)minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 10:11

fLl.2;e5.12.e5.1.2^®B.l2e5..1.2.65.l2.e5.l2.e5;T^^;e'n 

|g^2:e5:r:z:^5:T?:¥5TZ^-.'2.g5;1-2.e5.1.Z:^XZeCT2:e5:-i:2:e

|;1.2.e5.1.2.e'5,-1^.e5.l2,e5:.1.2fe5.1.2;e5,1.2,e5,1.2:@S:1;2:e5.1.-2^ 
2.e5.1.2.e5,1,2,e'5.1.2.e5,r,2;e5.1.2,e5.1.2,e5.1,2.ekl.2.e5.1.2.e“: 

p:2ve5 1 2 c5 1 2 e5 1 2 e5-1 2 eS 1'2 e5 1 2 €5 2 e^,2.'e5;1r2^
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Onderwerp: Wob-verzoek inzake sancties jegens "Rusland" - ook rechtstreeks bij jullie 
ingediend?

Beste collega's,

Bij EZK is afgelopen vrijdag bijgevoegd Wob-verzoek binnengekomen.
Verzoeker geeft aan dat hij het Wob-verzoek op meerdere departementen heeft ingediend.

Met een vriendelijke thuiswerkgroet,

Beleidsondersteuner Wob

Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-Noord 2] 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T 070-3785421



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



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.
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 ven/irijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakei 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 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 venwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakei 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.

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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Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

IWO 1(VS: agenda en sbAken
maandag 9 mei 2022 15:05:00 
Agenda IWQ 105?02? do«
Vodflo IWQ19 aofi 2022.doat
OwpfTirtit denartempfitalp mntartneaevens Woh.Horx
FW Wob-veraoek inzake sanTties imens Riidand - cmk rechtstreeks bri iullie inaedicnd.iTiSQ
Delen kennis voor infichten kennsfaanfc Woo - Anendaraint IWO lOS mso

Priorlteit: Hoog

Goedemiddag alien.

HlerblJ de agenda en stukken voor het IWO van morgenmiddag v/a ISuOO - zie daarvoor het
Jullle op 3/5 In mljn afwezigheld heeft toegestuurd. 
te vervallen.)iPj^ffPiilPWebex-vergaderverzoek dat 

(Het IWO van volgende wee

Met vriendelijke greet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Mini5terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

ma-do)(06



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties59

BZK/CZW

Contactpersoon

T 06 (ma-do)

Datum
9 mei 2022

Kenmerk
2022-0000251123

agenda Agenda IWO 10/5/2022

9 mei 2022 15:00 
Webex-uitnodiging 
3/5/2022)

Vergaderdatum en -tijd

(verzondenVergaderplaats

Deelnemers

Opening en mededelingen1,

Verslag IWO
Bijiage: Verslag IWO 19/4/2022 + Overzicht dep. contactadressen.

2.

3. Onderwerpen werkprogramma 2022-2023

Wob-rapportage / burgerbrieven / juridische jaarrapportage Rijk - irt 
toezegging MBZK en aanvullende vragen vanuit de Kamer

4,

Afhandeling verzoeken m.b.t. sancties Rusland-Belarus (BZ en FIN) 
Bijiage: mailwisseling van o.a. BZ, FIN en OCW

5.

6. Kennisbank Woo 
Bijiage: maH^^ H (BZ)

Interdepartementale verzoeken7.

Rondvraag en afsiuiting8.
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60 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon

] (ma-do) 
@minbzk.nl

Datum
22 aphl 2022

Kenmerk
2022-0000251096

verslag Verslag IWO 19 april 2022

19 april 2022Vergaderdatum

(BZK, vz),Aanwezig

(DEF), 
(FIN),

291
> j (EZK/LNV)V--.

(J&V),

D G c 16)
[TbZK/DGOO),^ 

(SZW), J-.V (VWS),
(ocw),

(i&w), j
(OCW),

i
(VWS),

I]Afwezig

(I&W),

Opening en mededelingen
BZ: vraag studenten vanuit VWS i.v.m. scriptie.

1.

Verslag IWO
Verslag IWO 5 april jl. met correcties vastgesteld.

2.

Terugkoppeling IHJZ en Stuurgroep Openbaarheid
BZK geeft toelichting. Woo-modelbesluit is vastgesteld en ook 
gepubliceerd op KCBR-site van J&V.
Stukken zijtafels: afspraak blijft dat alle departementen zelf stukken 
zullen vrijgeven, maar wel op eenzelfde moment. VWS is nog bezig met 
inventariseren en wacht op reactie van FIN. Voor EZK geldt dat er geen 
stukken voor de zijtafels zijn, alle stukken zijn naar de hoofdtafel gegaan 
- moet hier dan ook een brief over komen? Dat is niet nodig, wel een 
check of de betreffende stukken inderdaad al bij de stukken van de 
hoofdtafel openbaar zijn gemaakt. EZK overlegt hier intern nog over.

3.

Aanpak Wob-verzoek naar afstemming over kamervragen Omtzigt 
Wob-journalisten
Naar agendapunt 8. 'Interdepartementale Wob-verzoeken'.

4.

Wob- en Woo-termijnen
Voorzet was: 'Per 1 mei 2022 kan er (gemotiveerd) enkel nog worden 
verdaagd met 2 weken, verlenging met 4 weken is wettelijk niet meer 
mogelijk. Dit houdt in dat voor Wob-verzoeken vanaf 4 april 2022 de

5.
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Datum
22apig Tsxa

maximale besllstermljn van 6 weken van de Woo gaat gelden. Wob- 
verzoeken van voor die datum kunnen nog worden verdaagd voor een 
periode van 4 weken.'
Hoe hier mee om te gaan. Geadvlseerd wordt om gerekend vanaf 4 april 
een max. termijn voor Woo-verzoeken laten gelden van 6 weken en Wob- 
verzoeken van bijv. 28/4 niet meer met 4 Wob-weken te verdagen, 
waardoor zaken die op 4/4 nog lopen nIet meer onder de Wob worden 
verdaagd met 4 weken. Departementen bekijken ieder voor zich hoe 
hiermee om te gaan, omdat het op basis van de wet nog wel mogelijk Is 
om te verdagen onder de Wob voor 1 mei 2022. Er wordt wel gekeken 
welke opbe burgervriendelljk Is.

6. Bespreten ni«iwe opzet onderzoek trainees naar doorlooptijden 
Wob-verzo^en
Groep trainees doet onderzoek naar doorlooptijden. Nieuwe onderwerp 
opdracht: opnieuw Inventariseren aan de hand van Info op websites, en 
via Interviews Infbrmatie verzamelen over opvallen zaken (bijv. die 
waarblj sprake Is van lange behandelingstermijn en welnig documenten). 
De IWO-leden hebben geen bezwaar dat Wob-contaetpersonen hlervoor 
benaderd kunnen worden. Wel Is het handig Interviews van tevoren aan te 
kondigen en evt een lIJsQe met casus eerst voor te leggen, zodat de 
juiste behandelend jurist kan worden aangehaakt Verder leeft de wens 
voor een nader oveiieg over de resultaten en wat daarmee gebeurt.

7. Prejudicidie hofzaak C-84/22 Right to Know (lerland) (EZK/LNV) 
Betreft vergaderstukken kabinet m.b.t emisslevraagstukken (milleu- 
Infbrmatie). Hierblj speeit de vraag naar de geheimhouding van 
Ministerraadsstukken versus het streven naar openbaarheld.
Er dient te worden gewaakt voor gedeeltelljk of geheel openbaarmaken 
van MR-notulen, het Is vooral van belang wat in ambtelijke 
voorbereldende stukken staat, deze bevatten In princIpe dezelfde 
Infbrmatie als de MR-stukken.
EZK stuurt mallwisseling hlerover naar AZ. BZ Is normallter penvoerder bij 
Hofzaken.

8. Interdepartementale Wob-verzoeken
-Verzoek over afhandeling/beantwoording Kamervragen Omtzigt: J&V en 
FIN delen eerdere ervaringen. Hierblj speeit het Inzichtelljk maken van de 
behandel termijn van het Wob-verzoek en dat het alleen gaat om maiitjes 
met Input voor de beantwoording van Kamervragen.
-Verzoek m.b.t communicatie tussen tech-bedrijven en overheld: Is dit 
verzoek ook bij andere departementen bekend - verzoek aan alien: dit 
graag bevestigen bij J81V/DGCI6.

9. Rondvraag en afsiuiting
-Vraag VWS naar printen en herscannen van documenten. Pit houdt 
verband met van verschiliende laktools.lMMBMiliBBMBBMMBl
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Datum
22 april 2022

-EZK/LNV: de uitvoeringsregeling Wob is sterkt verouderd, deze moet 
worden geactualiseerd, zijn andere hier ook mee bezig? BZK; inhoudelijk 
is zoveel mogelijk meegenomen in Woo-instructie, aanpassing naar Woo 
van de uitvoeringsregeling is niet nodig. Inhoud moet nog wel gecheckt 
\worden, daarbij m.n. kijken of update naar Woo toch noodzakelijk is. 
-SZW vraagt aandacht voor vacatures Wob-medewerkers, hetvervullen 
daarvan verloopt ook bij andere departementen moeizaam.
-Korte bespreking van achtergrond agendering rapport v. Enthoven in BR. 
-Bespreking hoe om te gaan met onderhandeling over 
behandelingstermijn.
-BZK doet voorzet over v/at uit systemen gehaald kan: wordt deze week 
rondgestuurd.
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nnnnaz.nT:
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Onderwerp:
BQIagen:

Extra ii
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61b Ik vraag uw aandacht voor het volgende.
Determijnen waarbinnen het Rijk Wob-verzoeken behandelde zijn veelal langerdan de Wob 
voorschreef.
Nu de Woo de Wob heeft vervangen ontstaat het risicodat nog vakerde wettelijke termijn niet 
gehaald wordt.
Tussen, maarook binnen de ministeries zijn er verschillen in de doorlooptijd van de behandeling van 
een Wob-verzoek. Datblijkt bijvoorbeeld uit het recent verschenen rapport "Ondraaglijktraag" van 
het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI)en de Open State Foundation (OSF).

Om meer en meer gericht beleid te kunnen ontwikkelen om de behandeltermijn van Woo-verzoeken 
te bekorten is inzicht nodig in de factoren die bij de ministeries van invioed zijn op deze termijn. Het 
bet reft bijvoorbeeld, dus zonder volledig tezijn, het aantal voor een Wob/Woo-verzoek te 
raadplegendocumenten, de beschikbaarheid van personeel, de storing door het management, de 
complexiteit van een verzoek, de toegankelijkheid en vindbaarheid van documenten en de aard van 
een verzoek (breed of beperkt).

Ik verzoek u mij een voorstel voor een onderzoektedoen toekomen naar de aantoonbaresucces-en 
faalfactorenvoor een viotte behandeling van een Wob/Woo-verzoek bij het Rijk. Hetgaatdaarbijom 
de mate waarin deze factoren wel/niet bijdragenaan een viotte behandeling en niet alleen om 
bei'nvloedbare factoren (zoals de inzet van personeel) maarook om niet minder of niet 
beinvioedbare factoren (zoals de complexiteit van een verzoek).

Ik heb er bewustvoor gekozendit verzoek beknopt teformuleren. Daarmeedoe ikeen beroep op uw 
bureau om tot een creatiefvoorstelte komen.
Ik verzoek u in uw voorstel in tegaanop: 

de te onderzoeken factoren; 
de gekozen onderzoeksmethodiek;
de planning, met naarschatting een doorlooptijd van ca. drieenhalve maand (startfase l-30juni, 
tussentijdse rapportage ljuli-15 augustus, eindfaseen-rapportage 15 augustus-15 September). 

Voordit onderzoek zaleen klankbordgroep worden samengestelddiedriemaalmet de onderzoekers
zaloverleggen. ______
Voordit onderzoek is maximaaleen bedrag beschikbaarvan excl. BTW.

aan mij te doen toekomen. xIk verzoek u uw voorstel voor



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties65

BZK/CZW

Contactpersoon
E. Zaanen

(ma-do)
@minbzk.nl

T 06-

Datum
25 mei 2022

Kenmerk
2022-0000289753

verslag Verslag IWO 24 mei 2022 (ingelast)

24 mei 2022Vergaderdatum

(BZK,vz), (BZKAanwezig

voor punt 1), 
(J&V),

(BZK),

1 (lenW), 
(OCW),

r
(VWS), (AZ),

(lenW),
(OCW),

(FIN), (SZW),
(ezk/lnv),bbE

(lenW); voor punt 4:

(DEF), 
■Kl(VWS), 

(BZ),
en

(J&V), (VWS),
(EZK/LNV)

Afwezig

(AZ),

1. Aanvraag onderzoek Woo
Inleiding bij concept-aanvraag voor een onderzoek naar de succes- en 
faalfactoren van de Woo. Onderzoek zou kunnen leiden tot conclusies 
v.w.b. personeelsinzet en haalbaarheid. Er is druk op MINBZK i.v.m. extra 
toelichting op bet halen van Wob- resp. Woo-termijnen. Het onderzoek is 
van belang om eerlijk verhaal aan Kamerte kunnen geven, los van 
herhaald wijzen op problemen met informatiehuishouding.
Het onderzoek vervangt niet het voorgenomen trainee-onderzoek.
J&V vraagt zich af of zo'n onderzoek niet beter past bij een latere 
wetsevaluatie. Andere departementen zien geen ruimte voor nog een 
onderzoek en hebben vragen bij tijdstip van dit onderzoek en het gebruik 
van de eerdere onderzoeksresultaten en informatie-uitwisselingen met de 
Kamer. Verder wordt gepleit voor onafhankelijk onderzoek i.v.m. politieke 
aandacht en aanspraak op behandelingstermijnen, het zou gericht moeten 
zijn op een betere onderbouwing van het waarom van het niet-halen van 
de termijnen door departementen (elementen: informatiehuishouding en 
personele bezetting). Andere belangrijke factor voor onderzoek is 
samenwerking met verzoekers.
BZK meldt dat e.e.a. wordt voorgelegd aan departementale directeuren 
juridische zaken, naast scepsis over onderzoek ook ervan uitgaan dat dit 
kan helpen.
Tijdpad: in offerte staat zomer 2022, maar opdracht moet nog gegund 
worden na afstemming met directeuren juridische zaken.

Pagina 1 van 3



Datum
25 mei 2022

Advies IWO: kijk ook naar eerdere onderzoeken en relevante informatie, 
en doe eventueel een eenmalige grote huissessie met alle betrokkenen 
waardoor je in een keer alle relevante inzichten bij elkaar hebt.

2. Pers- en Woo-verzoeken over sms-verkeer bewindspersonen
DEF, BZ, BZK, VWS en FIN hebben alleen persvragen hierover ontvangen. 
AZ heeft 3 Woo-verzoeken ontvangen.
Bij BZK is hierover overlegd n.a.v. debat van afgelopen donderdag, m.n. 
hoe Woo-kwesties in te perken.

IJ
\m ii
111 f2;i5; 1:2:1 

Kii5,:1i2.4E3?:l5?IW1ja
Bl

^5.p|2‘i5:i.2.f*r’BBipi Beantwoording van
persvragen over sms-verkeer moet afgestemd met bewindspersonen, er
komt een instructie voor de wijze van beantwoorden van zulke
persvragen.

3. Kamervragen m.b.t. Wob-termijnen 2020-2021
Cijfers aanleveren voor burgerbrievenrapportage m.b.t. 
termijnoverschrijdingen, incl. die over overschrijdingen met toestemming 
van verzoekers. Cijfers over 2022 kunnen daarna in Jaarrapportage 
Bedrijfsvoering Rijk (JBR).

4. Bespreking stuk over informatiehuishouding
Toelichting RDDI. Stuk moet aansluiten bij Woo-instructie over het 
afhandelen van verzoeken, en is een handreiking daarbij o.g.v. proces als 
geheei en afzonderlijke processtappen. Rekening houden met 
departementale verschillen in werkwijze en cultuur, maar ook met evt. 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening. 
Gesproken over feitelijke uitvoering door juristen, beleidsmedewerkers of 
ondersteuners, en de behoefte aan instrumenten en ondersteuning. 
Verschillen in cultuur kunnen tot uiting komen in de wijze waarop 
organisatie verzoekers tegemoet treedt en voorkeuren voor transparantie 
of de-prioriteren. De Woo moet worden gezien als vorm van 
dienstverlening, waar meedenken bij hoort.
Discussie over nut en bijdrage van de handreiking en de toepassing 
ervan. Wordt nog geagendeerd in 100. Er moet nog een 
managementsamenvatting worden toegevoegd aan de handreiking.

5. Rondvraag
-Brieven over openbaarmaking van zijtafel-stukken formatie Rutte IV: hoe 
te ondertekenen bij meerdere betrokken bewindspersonen? Brieven nog 
onderling uitwisselen/overleggen voor verzending.
-Overleg hoofden BSG over pilot met inzage geven in archieven aan 
journalisten. Welke ervaringen zijn al hiermee opgedaan? Moet hiervoor
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Datum
25 mei 2022

beleid ontwikkeld, of gaandeweg bezien? Bij welke categoheen kunnen we 
dit toepassen. Het is wellicht verstandig hiervoor een werkgroep in te 
steilen, OCW is ai met het onderwerp bezig.
-Verzoek aan IWO-ieden in te tekenen op de punten voor het IWO- 
werkprogramma
-Vragen over instructie gebruik Zyiab, en aanbestedingsprocedure ICT- 
tooiing.
-Vraag EZK/LNV over de inventarisiijst.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties66

BZK/CZW

Contactpersoon

(voorIWO
31/5)

minbzk.nl

Datum
25 mei 2022

Kenmerk
2022-0000290176

agenda Agenda IWO 31 mei 2022

31 mei 2022 15:00 

Webexreeks 'IWO 2022' 
IWO-leden

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderptaats

Deelnemers

1. Opening en rondvraag

2. Verslag IWO
Bijiagen: Verslag IWO 10/5 en Verslag ingelast IWO 24/5), Overzicht 
Woo-contactpersonen (mailadressen nog aanpassen naar Woo?)

3. Terugkoppeling stuurgroep openbaarheid (BZK)

4. Onderwerpen IWO-werkplan verdelen in aanvulling op de Woo-instructie:

Omgang onderling vragen van zienswijzen;
Art. 5.7 procedure {Toegang tot niet-openbare informatle tbv onderzoek) 
Art. 5.5. procedure {Verstrekking van Informatle die de verzoeker betreft) 
Art. 4.2a procedure (Over/eg tussen SO en verzoeker)
Wijze van kamer informeren over Woo-besluit.

5. In de rijksbrede Woo-dashboards komt ook een kolom inzake de omvang 
van een verzoek. Klein (1-50), Middel (51-250) en Groot (>251). Vraag 
aan het IWO; nemen we het aantal documenten of het aantal pagina's?
(BZK)

6. Signaal mbt 'ontlakken documenten' (OCW)

7. Interdepartementale Woo-verzoeken, bezwaren en beroepen.

8. Jurisprudentieoverzicht bespreken (OCW)
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties66a

BZK/CZW

Contactpersoon

(ma-do)
@minbzk,nl

T 06

Datum
17 mei 2022

Kenmerk
2022-0000290134

verslag Verslag IWO 10 mei 2022

10 mei 2022Vergaderdatum

(BZK, vz), 
(EZK/LNV), migmiigJlll (BZ), 

( BZ),
(DGC19),

Aanwezig

(BZ),
(BZ)E

(vws),Bi^
(FIN),■■^(VWS) (DEF),

(lenW),(SZW)
(OCW),■KKIenW)

(JenV)
(AZ),

.1^
(BZK/DGOO),Afwezig

(OCW),

(CONCEPT 17/5/2022)
1. Opening en mededelingen

a. Terugkoppeling Stuurgroep openbaarheid (BZK): er is gesproken over 
Kamerbrief m.b.t. Wob-cijfers. Evt. verwijzen naar jaarrapportage 
burgerbrieven of naar juridische kwaliteitsrapportage: cijfers uit 
jaarrapportage gebruiken, ook al zijn die nu nog niet gepubliceerd - 
gegevens graag aanleveren bij vz BZK. Daarbij als uitgangspunt nemen 
dat het gaat om de vraag hoeveel verzoeken binnen de 8-wekentermijn 
zijn afgedaan.
Verder besproken: informatie nodig voor rapportage over Woo-verzoeken; 
welke categorieen informatie (termijnen, omvang, etc.), 
documentmanagementsystemen (DMS) bier evt. op aanpassen.Vz BZK 
houdt IWO op de hoogte over dit onderwerp.
b. Mogelijke tijdbesparing door geen zienswijzen meer uit te wisselen en 
d.m.v. toepassing Woo-instructie. Zienswijzen kunnen echter noodzakelijk 
blijven, bijv. t.g.v. diverse inschatting over politieke gevoeligheid en 
complexiteit. Bezien of tijdsbesparing hierin mogelijk is, niet alles gaan 
controleren van elkaar, maar wel alert blijven. Verder is het de vraag 
waarom aantal zienswijzen is gestegen - bij SZW gestegen betreft dit veel 
zaken over Covid.
Procespuntje: wie is penvoerder op dit onderwerp? Ook andere 
onderwerpen werkprogramma te verdelen.
c. Opnemen positieve disclaimer in communicatie over Woo-verzoeken. 
Bijv.: 'Overheid streeft naar openbaarheid, in dit kader kan e.e.a. 
openbaar gemaakt worden'. Voorkomen datdit de communicatie met

Pagina 1 van 3



Datum
17 mei 2022

verzoekers bemoeilijkt.
d. Terugkoppeling m.b.t. zijtafels: iedereen heeft inzichtelijk welke 
stukken het betreft, er resten nog vragen over stukken financiele zijtafel. 
Vragen hierover graag inbrengen in IWO.
Vraag over beschikbaarheid standaardbrief t.b.v. openbaarmaking van de 
ze stukken.
BZK neemt nog contact op met FIN of e.e.a. voldoende helder is, er geen 
vragen meer liggen en kan worden overgegaan tot openbaarmaking.

2. Verslag IWO
Verslag IWO 19/4 met een correctie op onderdeel 3. Vastgesteld.

3. Onderwerpen werkprogramma 2022-2023
Voorlopige inventarisatie onderwerpen:
-zienswijzeverzoeken
-5.7-procedures
-informeren TK over Woo-verzoeken (m.n. tijdstip)
-snelheid brengen in afhandeling
-contact opnemen met verzoekers over afhandeling, prioritering, 
termijnen i.o.m. Communicatie. Hierbij korte bespreking van ervaringen 
met weerstand tegen gesprek met en negatief sentiment over 
woordvoerders. Er is voorkeur voor gesprek met behandelaars of bij casus 
betrokken Woo-jurist zelf (m.n. 'Awb-bevoegde functionarissen'). 
Deskundige beleidsmedewerker moetaltijd bij gesprek aanwezig zijn. 
-Kennisbank Woo: ideeen voor inrichting en onderhoud van zo'n 
kennisbank. Zie verder onder 6.

4. Wob-rapportage / rapportage burgerbrieven / juridische 
jaarrapportage Rijk - i.r.t. toezegging MBZK en aanvullende 
vragen vanuit de Kamer
Zie puntje onder 1. Terugkoppeling Stuurgroep openbaarheid

5. Afhandeling verzoeken m.b.t. sancties Rusland-Belarus (BZ en 
FIN)
FIN heeft? verzoeken m.b.t. de sancties tegen Rusland ontvangen, o.m. 
over bedrijven die hiervan ontheffing willen).

EZK heeft 2 casus.

■
6. Kennisbank Woo

Toelichting door BZ op ideeen opzet Woo-kennisbank. In elk geval 
opnemen: welke documenten, overwegingen, weigeringsgronden, best 
practices, handreikingen, jurisprudence etc.
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Datum
17 mei 2022

Dit kan evt. in een interdep. samenwerkingsruimte of sharepoint. Hierbij 
is ook de vraag hoe zich dit verhoudttot de website van KCBR. 
Aandachtspunten zijn ook: onderhoud na opzet, toegang voor aiie 
departementaie IWO-ieden, artikei 68 GW, informatievoorziening, 
onderhoud handieidingen etc.
Vz BZKinformeertbij DGOOovermogeiijkheden.

7. Interdepartementale verzoeken
g. Vender zijn er geen interdep. verzoeken._

8. Rondvraag en afsiuiting
-Vraag EZK: aisje uitgesteid verstrekt, beiien met verzoeken? DEFheeft 
in voorkomend gevai zowei beianghebbende ais verzoeken toeiichting 
gestuurd. Bespreking aspecten bezwaaretc.
-BZ: standpunt redactie rijksoverheid.nl over niet-publiceren van namen 
ondertekenaars - hierover contact opnemen met AZ.
-Q&A's: hernieuwde discussie over openbaarmaking. Q&A's vallen onder 
argumentatie m.b.t. niet-verstrekken concepten. De vraag hierbij is wat 
precies wordt verstaan onder Q&A's.
-JenV: Ook besluiten die geen openbaarmaking betreffen publiceren? 
Antwoord: deze ook publiceren.
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|J_-2e_____
RE: IWO 14/6: agendapunten? 
donderdag 9 juni 2022 12:01:16

......jDJZ/PUBLIEKlVan:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Hoi

Ik heb nog een agendapunt:

• Samenloop in art. 68GW verzoeken en Woo-verzoeken.

Groet,

Van:|5.1-Ze 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 10:21
Aan:i:

j^(5)minbzk.nl>

^e1@minaz.nl;S.f-2i@minaz.nl; I le^PfSminbuza.nl:

miwm (5) m i n d e f. n I; __@ m i n b u z a. n I;
'S'VrP @nninbzk.nl>;B,1-l

]@acoi.nl>; @minezk.nl;p^^^@ minezk.nl; 
hmaSTeVm (DJZ/PUBUEK) <^@minfin.nl>;P7f:2e

(DJZ/PUBUEK) (5)minfin.nl>; Woo verzoeken DJZ 
minienw.nl>; iHej

j| - hbjz

iB06l@mlnJenv.nl;

pg
- HBJZ< I - HBJZ

<jSET-Ze ~^'^@minienw.nl>Ji?^^^e' 

5.1-2e " |@minjenv.nl;^-2i , 
@minocw.nl;|S.1-2T 

<^SiteZj@minszw.nl>ff.1-2e

@minlenw.nl>;
|B^@minocw.nl;

: i.'b/re
^Mllifc^@minszw.nl>; *postbus WBJA WOB 

;-"Bj@mlnvws.nl>;!B..t-2e />;gT2e
@minvws.nl>; _Dienstpostbus VWS WJZ Woo|S.i-2r

S.l-2e''..........
@rijksoverheid.nl>;|5.1-2e

@minszw.nl>; gT2e

IS >■

@minbzk.nl>; fe,)

'. IP @minocw.nl>; 
@minaz.nl>

<d

@minbzk.nl>
Onderwerp: IWO 14/6: agendapunten?

Goedemorgen alien,

Voor het a.s. IWO op 14/6 hebben we van sommige leden al agendapunten ontvangen, maar 
we horen graag (liefst vandaag) of er nog meer punten zijn voor de agenda.
De agenda en evt. stukken zullen jullie a.s. maandag worden toegestuurd.

Met vriendelijke groet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties
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Van:
Aan:

■: »tMslfaus

Ondefwefp:
Datum:
Bijlagen:

dondefdag 9 juii 2022 11:29:51
I lifnnriininnAnpf BTC Arrhjefwiet.Ddf
OOTTirht HwMrtpmpfitalp mntartnwwpns Wnn.dnra

Hallo

ZIe hlerbij nog een aanvullend agendapunt:

Rondetafelgesprek TK d.d. 14 juni over Aw en Wob/Woo. Zie hlerbij ook de lijst met 
genodigden en vragen. Met die bijiage graag prudent omgaan nu die (nog) niet 
openbaar Is.
Daamaast het verzoek aan een ieder om bijgevoegd overzicht met contactgegevens te 
actuallseren naar Woo-postbussen. Pit kan je het beste doen door in reactie op deze

te mallen. Dank alvast!mall rechtstreeks aan

Groet,

@)minbzk.nl>Van:
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 10:21
Aan:

@minbzk.nl>
Onderwerp: IWO14/6: agendapunten?

Goedemorgen alien,

Voor het a.s. IWO op 14/6 hebben we van sommige leden al agendapunten ontvangen, maar 
we horen graag (lle^ vandaag) of er nog meer punten zijn voor de agenda.
De agenda en evt. stukken zullen jullie a.s. maandag worden toegestuurd.

Met vriendelijke groet.



Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken-en Koninkrijksrelaties 

ma-do)(06-^3^
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De genodigden voor het rondetafelgesprek 
Arehivering van stukken door bewindspersonen 
onder de archiefwet en de WOO/WOB

aan Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
Postbus 20018 

2500 EA Den Haag
r.nl

Datum: 3 juni 2022
BetreftiUitnodiging deelname rondetafelgesprek 
Archivering van stukken door bewindspersonen onder 
de archiefwet en de WOO/WOB

Geachte heer/ mevrouw.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken organiseert een rondetafelgesprek over 
Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB.

Het rondetafelgesprek bestaat uit d gespreksronden en zal plaatsvinden op
dinsdag 14 juni 2022 van 16.30-19.00 uur. In de bijiage vindt u het programme van dit
rondetafelgesprek.

Graag verneem ik uiterliik dinsdaa 7 iuni 2022 of u aan het rondetafelgesprek zult 
deelnemen.

Om de beschikbare tijd tijdens het gesprek zo efficient mogelijk te kunnen gebruiken, 
stelt de commissie het op prijs voorafgaand aan het rondetafelgesprek een 
gespreksnotitie te ontvangen. Op verzoek van de leden van de voorbereidingsgroep van 
het rondetafelgesprek (de leden Omtzigt, Dassen (Volt) en Strolenberg (VVD)) zijn in de 
bijiage bij het programme enkele vragen opgenomen waarvan het op prijs wordt gesteld 
als u deze vragen in uw gespreksnotitie zou kunnen beantwoofden.

Ik zie uw gespreksnotitie graag uiterliik vriidag 10 iuni 2022 te 14.00 uur tegemoet, bij 
voorkeur per e-mailg:,ife;^~|iS)tweedekamer.nl). Bij aanvang van het blok waaraan u
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deelneemt, wordt u in de gelegenheid gesteld uw standpunt in 2 a 3 minuten kort toe te 
lichten.

Graag maak ik u erop attent dat de gespreksnotitie via de website van de Tweede Kamer 
openbaar zal worden. Ik ga ervan uit dat daartegen geen bezwaar is. Mocht dat wel bet 
geval zijn dan verneem ik dat van u. Openbaarmaking geldt daarmee ook voor 
contactgegevens die standaard op briefpapierstaan. Indien u hiertegen bezwaar heeft, 
wordt u verzocht de contactgegevens te verwijderen alvorens de gespreksnotitie in te 
sturen.

Het rondetafelgesprek, dat een openbaar karakter heeft, vindt plaats in het gebouw van 
de Tweede Kamer (Aletta Jacobszaal). U kunt zich vooraf melden bij de beveiliging aan de 
ingang op adres Prinses Irenepad 1 te Deh Haag.
In verband met de veiligheidsmaatregelen verzoek ik u tijdig aanwezig te zijn en een 
geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken met betrekking tot dit 
rondetafelgesprek, dan kunt u zich wenden tot het commissiesecretariaat (070-3182071 
of 070-3182008)

Namens de commissie dank ik u bij voorbaat voor de door u genomen moeite.

Hoogachtend,
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Bijiage:

Rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet
en de WOO/WOB
Datum: dinsdag 14 juni 2022
Tijd: 16.30-19.00 uur

Blok 1; Experts van 16.30-17.30 uur
-Charles Jeurgens, hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit Amsterdam 
-Roger VIeugels, WOB-specialist
.-Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden

Blok 2: Inspecties en anderen van 17.30-18.15 uur
-Olaf Andersen, waarnemend directeur/hoofdinspecteur overheidsinformatie 
-Jacqueline Rutjens, directeur Rijksprogramma vobr Duurzaam Digitale 
Informatiehuishouding

Blok 3: Landsadvocaat van 18.15-19.00 uur
-ReimerVeldhuis, landsadvocaat

Vragen voor de genodieden van blok 1:
-Wanneer vallen appjes/SMS-verkeer onder i) de Wob c.q. Woo of ii) de 
Archiefwet? Welke uitzonderingsgronden kennen deze wettelijke regelingen 
respectievelijk voor openbaarmaking?
-Wat is het wettelijk kader voor appjes/SMS'jes van bewindspersonen over i) 
bestuurlijke aangelegenheden als bedoeld in de Wob, ii) informatie die verband 
houdt met de publieke taak als bedoeld onder de Woo en iii) documenten onder 
de Archiefwet? Kunt u dat specificeren voor informatie over Corona?
-Welke termijnen gelden onder de Wob, Woo resp. Archiefwet voor het bewaren 
van documenten, in het bijzonder appjes/sms'jes?
-Wat is de juridische status van 'interne gedragslijnen' voor het bepalen of 
appjes/sms'jes moeten worden bewaard en geplaatst in informatiesystemen als 
bedoeld door de Woo-wetgever (Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 16- 
17 waar wordt verwezen naar ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:899). Wat 
is in het bijzonder de status van de VNG Handreiking Archivering tekstberichten, 
zoals sms- en WhatsApp-berichten, September 2020, https:// 
vng.nl/brieven/archivering-tekstberichten)?
-Kunt u toelichten wat moet worden verstaan onder artikel 3 Archiefwet, waarin 
is bepaald dat overheidsorganen verplicht zijn de onder hen berustende 
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te 
bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in 
aanmerking komende archiefbescheiden?
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-Kunt u beschrijven wat moet worden verstaan onder 'overbrenging' onder de 
Archiefwet? Kunt u nader toelichten hoe hiertoe moet worden besloten?
-Wie is verantwoordelijk voor het overbrengen van documenten van een 
departement naar de rijksarchiefbewaarplaats (artikel 26 lid 1 Archiefwet)? Hoe 
wordt hierop toezicht gehouden?

Vraeen voor de genodigden van blok 2:
-In hoeverre wordt bij het overbrengen van documenten naar het rijksarchief en 
het toezicht houden daarop de handreiking van het Nationaal Archief, Belangen 
in balans; handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de 
digitale tijd in acht genomen?
-Kunt u aangeven hoe het 'proces van waardering en selectie' als bedoeld in de 
handreiking in zijn werkgaat? Wat is de staat van het corona-archief dat in maart 
2020 als een hotspot is aangewezen?
-Heeft u selectielijsten gezien voor het corona-archief? Zo ja waar en voldoen die 
aan die wettelijke eisen?
-Heeft u toezicht gehouden op de samenstelling van het hotspot archief?
-Hoe is de staat van de archieven van de ministers? Hoe heeft u dat de afgelopen 
jaren vastgesteld, zeker nu blijkt dat de commissie-Van Dam geconstateerd heeft 
dat bij alle ministeries waar de commissie mee te maken had, de 
informatiehuishouding onvoldoende op orde bleek te zijn.

Vraeen voor de genodigde van blok 3:
-Hoe stelt u vast of een bewindspersoon bij het verwijderen van sms'jes/appjes 
voldoet aan de verplichtingen onder de Archiefwet?
-In de pers staat vermeld dat u "real-time archivering" een goed idee vindt en dat 
de Minister-President appjes kan wissen: kunt u toelichten wat u precies 
geadviseerd heeft en betoogd heeft in de rechtbank?
-Is volgens u het Wob/Woo-regime of het Archiefwet-regime op de "realtime 
archivering" van de sms'jes/appjes van toepassing?
-Vindt u dat de minister zich aan met de realtime archivering aan de 
verplichtingen onder de Wob/Woo heeft gehouden?
-Kwalificeert volgens u het bewaren van maximaal 20 sms'jes op alleen een 
telefoon (Nokia) als een goede digitale informatiehuishouding met duurzame 
toegankelijkheid als bedoeld in art. 2.4 en 6.1 Woo?
-Voldoet de door u genoemde real-time archivering van appjes/sms'jes door de 
Minister-President volgens u aan de verplichtingen onder de Archiefwet, in het 
bijzonder artikel 3?
-Zijn volgens u de appjes/sms'jes met de realtime archivering overgebracht naar 
het rijksarchiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet? Moeten de betreffende
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appjes/sms'jes volgens u vermeld staan op selectielijsten als bedoeld onder de 
Archiefwet?
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y j (DJZ/PUBLIEK)Van:

Aan;
Onderwerp:
Datum;
Bijiagen;

le

RE: Agendapunt IWO 
woensdag 8 juni 2022 15:09:29 
imaoeOOl.iPQ

HoiiRie]-

Mag ik nog een tweede agendapunt aandragen?

• Publicatietermijn Woo-besluiten Rijksoverheid.nl

Groet,

Van:^:1'^e . ' ' ' ■'..............

Verzonden: woensdag 8 juni 2022 13:56
Aan:^-l|e
CC:^5^

Onderwerp: FW: Agendapunt IWO

(5)minbzk.nl>

_____  |(S)minbzk.nl>
] (DJZ/PUBLIEK) <|i'1lF1@rninfin.nl>

Zie hierbij een agendapunt vanuit FIN.

groet.

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.comj

Van:^.1-Ze 

Datum; woensdag 08 jun. 2022 1:28 PM
Aan:)5Tl^

Onderwerp: Agendapunt IWO

J @minfin.nl>(DJZ/PUBLIEK)

'"”?.^@minbzk.nl>m

is*'Hoi

Mag ik een agendapunt aandragen? Of kan bet onder actualiteiten? We zitten met meerdere 
Woo-verzoeken van een oud-medewerker, die ook een aantal klachtenprocedures heeft lopen. 
We zijn benieuwd of andere departementen soortgelijke ervaringen hebben, waarin iemand de 
Woo gebruikt om zijn eigen procespositie te versterken (zonder dat dat heel duidelijk uit de 
verzoeken blijkt). En of er al ervaringen zijn met misbruik van recht.

Groet,

mr.§iT-2e ,
Teartileidef Wdci-pdol

Ministerie van Financien 
Directie Juridische Zaken
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag
M+sibe____ _

LLM.

e





73 mm ''"-''m
teLr2e^^,._|
Onderwerpen voor IWO dinsdag 14 juni 
woensdag 8 juni 2022 11:33:12
Werkproaramma Interdepartementaal Woo Overlea 2022 2023.docx

Van;
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijiagen;

Hierbij graag alvast 2 agendapunten:

IWO werkplan (zoals ook zal worden toegelicht in het IHJZ op 14 juni). Zie hierbij het 
stuk.
Nadere toelichting vanuit RDDI op het Woo-dashboard (vanaf 16.00 tot 16.30: daartoe 
heb ik al g 1-2e .................................... ~ I uitgenodigd)

Doe jij nog een uitvraag naar andere agendapunten bij de leden? Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

STl^

Cobrdinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T0^:ie““]
Bgg 070'|.1-2e j

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



74 Werkprogramma Interdepartementaal Woo Overleg (IWO) 2022-2023

Achtergrond

Het IWO wordt gevormd door de Woo-codrdinatoren van de departementen, eventueel aangevuld 
met een (extern) lid. De voorzitter en het secretariaat wordt geleverd door BZK. Sinds begin 2022 
komt het IWO om de week (digitaal) bij elkaar op de dinsdag van 15.00 tot 16.30.

De vaste inhoudelijke agendapunten zijn:

• Afstemming over interdepartementale Woo-verzoeken / bezwaren / beroepen
• Jurisprudentie-overzicht
• Terugkoppeling bespreekpunten uit het IHJZ / Stuurgroep Openbaarheid / lOWJZ 

Doelstelling IWO

Het doel van het IWO is om elkaar te informeren over relevante ontwikkelingen en het borgen van 
een rijksbrede uniforme toepassing van de relevante wet en regelgeving. Vanuit de rol als 
voorzitter is BZK het 'scharnier' voor het IWO met de mede-overheden en de Hoge Colleges van 
Staat. Daarnaast fungeert het IWO voor de juridische kolom als 'voorportaal' voor rijksbrede 
openbaarheidsvfaagstukken. Tot slot staat het IWO aan de lat om de meer strategische lijnen uit 
te diepen en te ontwikkelen.

Programma 2022 - 2023

Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 is de inzet van het IWO 
des te meer van belang, zeker ook nu onder de Woo de behandeltermijnen zijn verkort. 
Inhoudelijke sturing vanuit het IWO op ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een snellere 

' afhandeling van de verzoekern is aangewezen. Er zal nieuwe inhoudelijke Woo-jurisprudentie 
moeten worden ontwikkeld waarbij het zaak is dat de departementen elkaar nauw aanhaken. De 
rijksbrede Woo-instructie ter afhandeling van passieve verzoeken, zoals die in samenwerking met 
alle departementen is opgesteld, is hierbij leidend. Meer specifiek is er behoefte aan enkele 
aanvullende producten op de Woo-instructie ter invulling van enkele Woo-bepalingen. Dit betreft:

1) , Artiker 4.2.a procedure (Overleg tussen BO en verzoeker) -> BZK ism OCW
2) Artikel 5.5. procedure {Verstrekking van informatie die verzoeker betreft) -> JenV isrn FIN
3) }’Artikel 5.7 procedure (Toegang’tbt niet-openbare’informatie tbv onderzoek) -> &C\N ishri

EZK/LNV en lenW
. 4) Omgang onderling vragen van ziensyyijzeSZW,
5) Wijze van informeren van de Kamer over een Woo-besluit -> BZK ism EZK/LNV, FIN en 

, OC\N ^ '.'5 r • .
6’)jVIhrichten van een'samenwerkihgsru'ifnte -> BZKf Beleici) ' ' ' '

Het streven is om deze producten op korte termijn op te leveren, uiterlijk voor het einde van 
het'jaar 2022. ■ '"’-r .... ■■ ■ ''' '

3 (|g?sr~^Juni 2022 - ggpair
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Van:
Aan:
Cc:
Ondenwerp:
Datum:
BiJIagen:

woensdag 8 juni 2022 13:55:59 
imaopOOl inn

HaUo

Zie hierbij een agendapunt vanuit FIN.

greet,

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)

______(DJZ/PUBLEEK)
08 jun. 2022 1:28 PM

Van:
Datum: W(
Aan:^__________________
Onderwerp: Agendapunt IWO

Hoi

Mag ik een agendapunt aandragen? Of kan het onder actuafitelten? We zitten met meerdere 
Woo-verzoeken van een oud-medewerker, die ook een aantal klachtenorocedures heeft lopen.

Greet,

LLM.mr.HH
Teamieii J'o6=j

Ministerie van Financien 
Directie Juridische 2raken
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon

T
•~~~~l@minb2k.nl

Datum
9 juni 2022

Kenmerk
2022-0000315449

agenda Agenda IWO 14 juni 2022

14juni2022 15:00 
Webex-reeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

Opening en mededeiingen1.

Vaststeiling verslag IWO, lijst departementale Woo-contactadressen 
BijI.: Verslag IWO 31/5, Overzicht Woo-contactadressen (te actualiseren)

2.

IWO-werkplan
BijI.: 'Werkprogramma Interdepartementaal Woo-overleg' (zoals ook zal 
worden toegelicht in het IHJZ op 14 juni)

3.

Woo-zomerbrief
BijI.: concept kamerbrief met ontwikkelingen rondom de Woo als 
toegezegd door MBZK. De brief is ook geagendeerd voor de stuurgroep 
openbaarheid voor 14/6

4.

Rondetafelgesprek TK d.d. 14 juni over Aw en Wob/Woo
BijI.: Lijst met genodigden en vragen (NB: met bijiage prudent omgaan
nu die (nog) niet openbaar is.)

5.

Publicatietermijn Woo-besluiten Rijksoverheid.nl6.

Samenloop in art. 68 GW verzoeken en Woo-verzoeken7.

Meerdere Woo-verzoeken van een oud-medewerker, die ook een aantal 
klachtenprocedures heeft lopen: soortgelijke ervaringen? Woo wordt 
gebruikt om procespositie te versterken. Zijn er al ervaringen met 
misbruik van recht? (FIN)

8.

Nadere toelichting vanuit RDDI op het Woo-dashboard (16u00-16u30)9.

10. Interdepartementale Woo-verzoeken

11. Rondvraag en afsiuiting

Pagina I van 1
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PienstoQstfaus WooVan:

Aan:

lA WOB:
- BO/DGC 19;

Onderwerp:
Datum:
Bi]lagen:

en 68 G<
dinsdag 21 juni 2022 15:08:02 
IWO - Nobtie inz. Wob^publirahetpfmhn en art. 68 Grondviiet fyoor WDordvoennQl.Ddf

Noblie

Zoals toegezegd in het IWO van 14 juni 2022, hierbij!
Mocht dit nieuw voer voor discussie opleveren, dan graag melden in het IWO.

Groeten,
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Kennisnotitie ^Termijn pubficatie Wob-besluiten op internet'

Aanleiding

Door discussies rond het al dan niet informeren van de Kamer over Wob-besluit in het 
kader van artikel 68 Grondwet komen ook vragen naar boven die samenhangen met het 
pubiiceren van Wob-besluiten op internet door de bestuursorganen van het Rijk.
Meer specifiek gaat het dan om vragen over eventueie eerdere toezending aan 
journaiisten in verhouding tot de publicatie op internet 'voor een ieder' en eventueel ook 
informeren en/of toezenden aan de Kamer. Deze notitie biedt informatie over de 
publicatietermijn en dient ten behoeve van de departementaie gedachtevorming.

Openbaarmaking vs. ontsluiting

Als informatie op grond van de Wob openbaar wordt gemaakt, is het in het aigemeen 
juridisch openbaar. Uitgangspunt van de Wob is openbaarmaking voor 'een ieder'. Het 
kan daarom in principe niet zo zijn dat de informatie slechts voor een persoon of een 
beperkte groep van personen toegankeiijk is.

Dat iets formeei-juridisch openbaar is maakt het nog niet praktisch toegankeiijk. 
Openbaarheid zonder ontsluiting op voor een ieder toegankelijke wijze is eigenlijk een 
fictie, omdat er door anderen dan verzoeker (en eventueie betrokken derde- 
belanghebbenden) geen kennis van kan worden genomen. Zij zijn er dan veelai zeifs niet 
van op de hoogte dat documenten juridisch openbaar zijn. Meer praktisch gezien zijn 
Wob-stukken pas voor een ieder openbaar als ze op internet zijn gepubiiceerd.

In een SGO in 2004 is dan ook ais uitgangspunt geformuieerd dat informatie die op basis 
van de Wob openbaar wordt gemaakt voor zover praktisch uitvoerbaar op internet wordt 
geplaatst. Het besiuit zou daarentegen niet openbaar worden gemaakt. Inmiddels is de 
praktijk dat deze beschikking wel (geanonimiseerd) wordt bijgevoegd bij de publicatie 
zodat ook kennis kan worden genomen van reikwijdte, motivering etc.

Bestaande afspraken over publicatie

In het Handboek voor Bewindspersonen (Biauwe Boek)^ staat over de publicatie van 
Wob-verzoeken het volgende:

'Er bestaan eveneens afspraken over de communicatie random Wob-verzoeken. 
Deze afspraken zijn op 21 juni 2012 herbevestigd door de Voorlichtingsraad. De 
kern daarvan is: (...)De informatie die bij een Wob-verzoek wordt verstrekt, wordt 
binnen een vaste afgesproken termijn altijd gepubiiceerd op rijksoverheid.nl.'

In de Instructie uitvoering Wob van het SGO uit 2016^ staat daarover het volgende 
opgenomen:

'Informatie die openbaar wordt gemaakt op grond van een Wob-verzoek wordt, 
samen met het Wob-besluit, binnen vijf werkdagen na toezending van de 
informatie aan de verzoeker gepubiiceerd op www.rijksoverheid.nl. Ook als geen 
informatie openbaar wordt gemaakt, wordt het Wob-besluit gepubiiceerd. 
Belangstellenden kunnen zo makkelijk en snel kennisnemen van a lie Wob- 
besluiten en bijbehorende informatie.'

^ https://www.riiksoverheid.nl/documenten/richtliinen/2017/10/03/handboek-voor-bewindsDersonen 
^ httpsV/www.kcwi.nl/kennisbank/instrumenten-overheidsiuristen/wet-ODenbaarheid-van-
bestuur/behandeling-wob-verzoeken
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Waarom 0-5 werkdagen?

Formeel is de achtergrond van de afgesproken maximale publicatietermijn van 5 
werkdagen nergens vastgelegd. Wei is dit meermaals aan de orde gekomen en 
bevestigd, zie de bijiage bij deze notitie.

Duidelijk is dat bij bet bepalen van deze termijn meespeelt dat in het kader van goede 
samenwerking bij de Wob-afhandeling en onderhandeling met verzoekers deze tijd aan 
journalisten gegund kan worden om als eerste kennis te kunnen nemen van de openbare 
informatie. Dit speelt in het bijzonder bij gevallen waarbij journalisten (naar verwachting) 
lang moeten wachten op het Wob-besluit en de bijbehorende stukken; hun geduld wordt 
in dat geval 'beloond' met de mogelijkheid van een primeur/scoop. Hoewel dit in de 
praktijk wel eens 'het primeurrecht van de journalist' wordt genoemd, is dit geen recht 
maar feitelijk een gunst.

Naast deze argumentatie vanuit de onderhandelingspositie is er ook een praktisch punt, 
namelijk dat er enkele technische handelingen moeten worden verricht voor de stukken 
online en ook daar enige tijd mee gemoeid kan zijn. Zo moet het geanonimiseerd worden 
en verzonden naar DPC, die het publiceert met een korte begeleidende tekst. Dit alles 
regelen op een en dezelfde dag is bijvoorbeeld schier onmogelijk als het besluit genomen 
wordt aan het einde van de werkdag, op vrijdag en bij afwezigheid van collega's. Omdat 
het niet wenselijk is een interdepartementale afspraak te maken waarvan op voorhand 
gezegd kan worden dat die in de praktijk zeker niet altijd haalbaar kan worden geacht, is 
enige ruimte en slag om de arm aan te bevelen. Een werkweek wordt zowel haalbaar en 
redelijk geacht.

Het IWO is in zijn algemeenheid daarom ook geen voorstander gebleken van het 
afspreken van een kortere standaard publicatietermijn dan maximaal 5 werkdagen; 
sneller publiceren kan immers altijd. Soms wordt met de journalist de afspraak gemaakt 
dat indien hij publiceert, dezelfde dag ook het Wob-besluit met de documenten wordt 
gepubliceerd, ook al is dat eerder dan 5 werkdagen. Dit is overigens Jets anders dan 
verstrekking onder embargo, waarbij de journalist niet mag publiceren voor een bepaalde 
datum, bijvoorbeeld de datum waarop de verstrekte stukken van overheidswege online 
komen.

Nieuwe dimensie: artikel 68 Grondwet

Wij signaleren dat het verstrekken aan journalisten en later plaatsen op internet in zijn 
algemeenheid onder druk komt te staan door toenemende aandacht van de politiek voor 
de Wob, in het bijzonder in relatie tot de ministeriele inlichtingenplicht op basis van 
artikel 68 Grondwet.

In artikel 68 Grondwet is de inlichtingenplicht van ministers aan de Kamers verankerd en 
behelst niet alleen een passieve plicht (dus wanneer om inlichtingen is gevraagd), maar 
ook een actieve plicht tot informeren. Onder meer de Raad van State constateert in haar 
ongevraagde advies over de ministeriele verantwpordelijkheid dat er door de tijd been 
discussies zijn ontstaan over de precieze reikwijdte van artikel 68 Grondwet in 
verhouding tot het openbaar maken van informatie 'voor een ieder' op grond van Wob- 
verzoeken.^ Dit is een langlopende discussie waarin sinds de eeuwwisseling de 
verhouding been enigszins is verschoven."* Meest recent heeft de minister van BZK bij 
brief 18 november 2019^ aan de Kamer bevestigd dat de Kamer op grond van artikel 68 
Grondwet recht heeft op meer informatie dan een Wob-verzoeker, maar dat dit - kort

^ https://www.raadvanstate.nl/(S)121354/w04-20-0135/
Zie Kamerdossier 28 362.

^ Kamerstukken II2019/20, 28 362, nr. 23.
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gezegd - een recht op inlich^ingen betreft en niet zozeer (standaard) ook op 
documenten. Dat de Kamer dit zelf anders ziet blijkt we| uit de (nagenoeg) unaniem 
aangenomen moties van het lid Omtzigt.®

Het huidige kabinetsbeleid houdt - volgens de brief van de minister - in ieder geval in dat 
ais bij de behandeling van een Wob-verzoek in de veeiheid van documenten voor de 
Kamer reievante feiten naar boven komen, het aangewezen is dat de Kamer daarover 
aeliiktiidiQ door de bewindspersoon wordt geinformeerd: "Dit zorgt ervoor dat in zo'n 
geval de informatiepositie van de Kamer (in ieder gevai) geiijk is aan die van de Wob- 
verzoeker." In het bijzonder ten aanzien van journalisten speeit en marge nog mee dat 
de voorzitter van de Tweede Kamer reiatief recent tweemaal een brief aan de minister- 
president heeft gestuurd om aandacht te vragen voor het verschijnsei dat media eerder 
geinformeerd zijn dan de Tweede Kamer.^ Er zou geen verschii van mening bestaan over 
dat dit verschijnsei vanuit staatsrechtelijk perspectief zeer ongewenst, zo niet 
onaanvaardbaar, moet worden geacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over 
beleidsvoornemens.

De bewindspersoon moet dus een afweging maken of de Kamer actief wordt 
geinformeerd over openbaarmaking van documenten naar aanieiding van een Wob- 
verzoek. Als het informatie betreft die relevant wordt geacht voor de Kamer - 
bijvoorbeeld als het een onderwerp is dat eerder aan de orde was in een debat of 
Kamervragen - wordt de Kamer gelijktijdig (zo niet eerder) met het versturen van een 
antwoord op het Wob-verzoek daarop geattendeerd. De bewindspersoon kan het daarbij 
aangewezen vinden de Kamer breder te informeren over bijvoorbeeid de context of 
reievante informatie die niet terug te vinden is in de documenten.

In September 2020 is een gesprek geweest tussen de minister-president en de voorzitter 
waarbij (nogmaals) besproken is dat het niet zou moeten voorkomen dat esseritieie 
informatie via de Wob naar buiten komt, zonder dat de Tweede Kamer wordt 
geinformeerd. Hierbij Speeit het recht van inlichtingen van Kamerleden op grond van 68 
Grondwet een cruciale rol. Dit is ook oniangs nog eens richting alie ministers benadrukt.

Hoe verhoudt zich dit tot de 'publicatietermijn'?

Het gunnen van een primeur aan journaiisten en het om die reden langer wachten met 
pubiiceren op internet zodat iedereen er daadwerkeiijk kennis kan nemen van de 
informatie, lijkt haaks te staan op het kabinetsbeieid over het informeren van de Kamer. 
Uiteraard is artikei 68 Grondwet niet bij alie Wob-verzoeken even relevant, maar juist de 
dossiers die door journalisten interessant worden gevonden genieten doorgaans ook 
interesse en aandacht van de Kamer... Dit speeit in het bijzonder bij onderwerpen die 
actueei zijn of waarover de Kamer eerder vragen heeft gesteid of in debat iS gegaan.

De kans is aannemelijk dat bij veei documenten die op grond van de Wob openbaar 
worden gemaakt geen sprake is van nieuwe informatie. Een complicatie is dat 
(werk)afspraken met journaiisten vaak voorin het Wob-proces moeten worden gemaakt. 
Op dat moment is het vaak nog lastig in te schatten in hoeverre de documenten die later 
worden verzameld en beoordeeld nieuwe informatie bevatten die nog niet aan de Kamer 
is gemeid (en waarvan de Kamer zou menen dat dit wel had moeten gebeuren). Hierbij 
speeit ook mee dat Wob-documenten veelal detailinformatie bevatten waarvan slecht te 
voorzien valt of de Kamer na openbaarmaking gaat stelien dat die eerder actief gemeid 
had moeten worden. Het is in de praktijk sowieso geen makkeiijke afweging in hoeverre 
en op weike wijze de Kamer correct is geinformeerd over Wob-verzoeken.

® Kamerstukken II 2019/20, 28 362, nr. 25 & 26.
^ Zie de brieven van 22 maart 2018 en 15 januari 2020, in te zien via
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/voorzitter/brieven van de voorzitter
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BIJLAGE: Achtergrond afspraken publicatie Wob

In 2012 is door het WVO geconstateerd dat de werkwijze rond het publiceren van Wob- 
verzoeken departementaal uiteen liep. Een meer eenduidige aanpak werd ook vanuit het 
IWO wenselijk geacht, omdat dit veel vragen zou wegnemen. De VoRa heeft uiteindelijk 
in een notitie van 21 juni 2012 van Communicatie van AZ interdepartementale afspraken 
rond onder meer de publicatie uitgewerkt en dit gedeeld met het IWO. De belangrijkste 
punten voor deze discussie:

5) De informatie die een ministerie openbaar maakt op basis van de Wob wordt 
vijf dagen na toezending aan de verzoeker gepubliceerd op rijksoverheid.nl of, bij 
mediaverzoeken, zoveel eerder a/s de journalist publiceert. Tenzij daarover 
bijzondere afspraken zijn gemaakt door of in samenspraak met de directie 
Communicatie.

6) Er bestaat een uitzondering op de Sdagentermijn voor publicatie, indien de 
zogeheten uitgestelde verstrekking aan de orde is (art 6, vijfde lid). Dit is het 
geval a/s derden de mogelijkheid krijgen om openbaarmaking tegen te gaan. 
Hiervoor wordt een termijn van twee weken geboden. De Wob-functionaris en 
beleidsdirectie houden in de
gaten of deze uitzondering aan de orde is. Mocht dit het geval zijn, dan houden zij 
het Wob-besiuit vast totdat de tweewekentermijn is verstreken en informeren de 
directie communicatie hier over.

7) Het betrokken ministerie levert de te plaatsen informatie tijdig aan bij de 
redactie van rijksoverheid.nl (Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van 
Algemene Zaken)

8) Digitate informatie wordt geplaatst in pdfformaat.

9) Is de informatie op dat moment nog niet in digitate vorm beschikbaar, dan 
wordt op Rijksoverheid.nl bekendgemaakt dat het verzoek is ingewilligd. Ook 
wordt aangegeven om welk onderwerp het gaat en of de informatie online 
beschikbaar komt. Deze werkwijze kan ook worden gehanteerd wanneer er bij de 
vrij te geven Wob informatie
auteursrechten in het geding zijn. Alleen wanneer de informatie van dermate 
grote omvang is of wanneer digitalisering onevenredig hoge kosten met zich 
meebrengt, vermeldt de website een omschrijving van de vrijgegeven informatie 
en hoe deze kan worden opgevraagd of ingezien.

Enkele van deze afspraken zijn door het WVO in een notitie van 20 februari 2014 
aangescherpt, omdat problemen bij interdepartementale Wob-afhandeling zoveel 
mogelijk te voorkomen:

5) De informatie die een ministerie openbaar maakt op basis van de Wob wordt 
maximaat vijf dagen na toezending aan de verzoeker gepubliceerd op 
rijksoverheid.nl of, bij mediaverzoeken, zoveel eerder als de journalist publiceert. 
Tenzij daarover bijzondere afspraken zijn gemaakt door of in samenspraak met de 
directie Communicatie, dan wet het WVO.

6) Er bestaat een uitzondering op de 5-dagentermijn voor publicatie, indien de 
zogeheten uitgestelde verstrekking aan de orde is (art 6, vijfde lid). Dit is het 
geval als derden de mogelijkheid krijgen om openbaarmaking tegen te gaan. 
Hiervoor wordt een termijn van twee weken geboden. De Wob-functionaris en 
beleidsdirectie houden in de gaten of deze uitzondering aan de orde is. Mocht dit 
het geval zijn, dan houden zij het Wob-besluit vast totdat de tweewekentermijn is 
verstreken en informeren de directie communicatie hier over.
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7) Het betrokken ministerie levert de te plaatsen informatie tijdig en 
geanonimiseerd aan bij de redactie van riJksoverheid.nl (Dienst Publiek en 
Communicatie, ministerie van Algemene Zaken). In de situatie dat (vrijwel) alle 
departementen hetzelfde Wob-verzoek hebben ontvangen en interdepartementaai 
wordt gecoordineerd, verzorgt de woordvoerder van het coordinerende 
departement een inleidende tekst voor de publicatie op rijksoverheid.nl waar alle 
ministeries bij kunnen aansluiten.

8) Digitale informatie wordt geplaatst in pdf-formaat. In de situatie dat meerdere 
departementen hetzelfde Wob-verzoek hebben ontvangen maakt de redactie van 
rijksoverheid.nl links naar de informatie van de verschillende departementen.

Parallel en aansluitend hieraan is het onderwerp 'publicatie van Wob-stukken' diverse 
malen aan de orde gekomen in vergaderingen van het IWO.

IWO van 21 mei 2013:

De afspraak is dat alleen het Wob-besluit en de bijiagen, geanonimiseerd worden 
gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Het Wob-verzoek wordt niet gepubliceerd. 
Gegevens van de verzoeker, contactpersonen en namen en handtekenlngen van 
ondertekenaars niet zijnde SG of DG worden ook weggelakt.

IWO van 30 juni 2015:

De met een Wob-besluit openbaar gemaakte documenten dienen binnen vijf 
dagen na toezending aan de verzoeker op de website van de Rijksoverheid 
gepubliceerd te worden. Over de communicatie rondom Wob-besluiten heeft het 
WVO afspraken gemaakt.

IWO van 6 december 2016:

De Instructie uitvoering Wob biedt de ruimte tussen nul en vijf dagen voor het 
publiceren van een Wob-besluit op Rijksoverheid.nl. Een Wob-besluit dient dus 
binnen maximaal vijf dagen gepubliceerd te worden op de website, wat inhoudt 
dat het ook sneller mag.

IWO van 11 juli 2017:

In de Instructie Wob wordt het uitgangspunt gehanteerd dat een Wob-besluit 
binnen vijf werkdagen op het internet wordt gepubliceerd. Het IWO ziet geen 
noodzaak om een kortere termijn voor publicatie vast te leggen, te meer de 
Instructie Wob ministeries de ruimte biedt om, indien praktisch mogelijk, direct 
over te gaan tot publicatie op internet.

In het verslag van het IWO van 11 juli 2017 staat hierover nog het volgende:

__________ 1 memoreert de leden aan de notitie die Fin heeft geschreven over de
publicatie van Wob-besluiten op www.rijksoverheid.nl. In de Instructie Wob wordt 
het uitgangspunt gehanteerd dat een Wob-besluit binnen vijf werkdagen op het 
internet wordt gepubliceerd. Fin wil graag een kortere, meer eenduidige termijn 
hanteren. Daarvoor is de genoemde notitie opgesteld. De leden van het IWO 
hebben niet overweldigend gereageerd op de notitie. De leden van het IWO zien 
geen noodzaak om een kortere termijn voor publicatie vast te leggen, te meer de 
Instructie Wob ministeries de ruimte biedt om, indien praktisch mogelijk, direct 
over te gaan tot publicatie op internet,
Voorlichting de wens bestaat om richting journalisten een vijfdagentermijn te

. meldt dat vanuit
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5 oktober 2020

hanteren, a/s een onderhandelingsinstrument De secretaris reageert dat 
Journalisten voorheen een bevoorrechte positie hadden en dat besloten is die 
positie niet op te nemen in de Instructie Wob.

In de Rijksbrede Wob-leidraad uit 2014® staat overigens nog wel wat informatie over de 
publicatie maar niet over de termijn:

5. Piaatsina oo bet internet
Er bestaan rijksbrede afspraken dat documenten die openbaar warden gemaakt 
en bet bijbehorende Wob-besluit geanonimiseerd warden gepubiiceerd op 
rijksoverheid.ni. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen Wob-besiissingen en 
documenten over beleidsmatige onderwerpen op internet warden gezet.
Verzoeken die gaan over individueie bedrijven of personen warden in principe niet 
gepiaatst. De behandeiende dienst stuurt de betreffende stukken 
(geanonimiseerd) met een korte toeiichting aan de eigen directie Communicatie, 
of de webredactie van rijksoverheid.nl. Dit hangt af van de afspraken binnen het 
eigen ministerie, zie tevens de beschrijving van de departementale Wobprocedure.

Dit is inmiddeis achterhaaid door voormelde afspraken.

° https://www.kcwi.nl/kennisbank/instrumenten-overheidsiuristen/wet-openbaarheid-van-
bestuur/behandeling-wob-verzoeken
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z:5T^Van:

Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen;

8.l-2e
IWO stukken volgende week 
woensdag 22 juni 2022 11:06:57
ECU NL RV5 2022 1699, Raad van State. 202100791 1 AS.odf

voor het IWO.Vanuit EZK/LNV vervang ik volgende week________ _____
en het is er bij haar bij ingescRot^ oifTde^stulcl^h/agenda naar me te sturen. 

lenog eens van jou kunnen ontvangen?

fe

I

Overigens zouden we ter informatie de Unilever bidbook-uitspraak willen meezenden aan het 
IWO, als dat nog mogelijk is. Zie bijgevoegd.

Vast dank en hartelijke groet,
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Van:
Aan:

»«»»»** "»*•

[- HBP: lenW-Vtoo-

I^PoslfausWHjAWQo:
laniinpgknr

i;
I&

nsVWSW.
28 juni - ontfareken Wobc

Cc:
Ondenwerp:
Datum:
BiJIagen:

vaste
vrijdag 24 juni 2022 14:16:00 
fconcoxlvy^i*" own it mei ?02?.doat
Agenda tWO ?8 iuni 70??.doni 
Vetdag IWQ 14 iuni 2022 (CQNCFPn.docx
IWQ - Notitie in?. Wob-ncihliratietennnn en art. 68 Grnndwet rvoof wnofdvoemQVpdf
Far Nl RVS ?0?? 1649. Raad van State. ?0?lQ07qi 1 A3.Ddf
Qwerricht denartemenTale contactoeoevens Woo.docx
Wobciifefs ttav vranen vaste kamereanmtssie.docx
Woo-iurisnmdentie ?0?? - verge 21 iuni ?07? Ddf

Beste alien,

ZIe hlerblj de stukken voor het komende TWO. Er voIgt maandag nog een mogelljke nazending 
van een stuk, zIe ook de agenda.

Graag expliciet Jullie aandacht voor de bijiage met de Wob-cijfers ten behoeve van de vragen 
vanuit de vaste kamercommissie waartoe Ik medio mei een ultvraag heb gedaan. Van niet alle 
departementen heb Ik volgens mij gegevens ontvangen mbt de eerste kolom? Het gaat daarbij 
om de cljfers van het aantal Wob-verzoeken die in 2020 en 2021 buiten de wettelijke termijn 
zijn afgehandeld, zonder expildet instemming van de verzoeker. Als Ik het goed zie mis Ik 
daartoe nog de gegevens van BZ, OEF en lenW? Daamaast zou Ik Jullie toch ook wlllen vragen 
om aan te geven hoeveel Wob-verzoeken Je in totaal hebt ontvangen in 2020 en 2021 - ook al 
Is daar door de commissie niet expliciet om gevraagd. Ik wil namelljk voorkomen dat we daar 
weer een vervolgvraag op krijgen. Ujkt het meest praktisch als we gewoon dinsdag even het 
nalopen en ter plekke invullen? Mocht je er onverhoopt niet bij zijn dinsdag dan het verzoek om 
de cijfers mij uiterlijk dinsdag toe te sturen.

Tot dinsdag!

Met vtlendelijke greet,

Coordinerend Juridisch specialist / afdeling jurldlsch advies 
Directle Constitutioneie Zaken en Wetgeving 
Ministerte van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T
Bgg 070

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



Laatst bijgewerkt op 21 juni 2022
Team Openbaarheid OCW/WJZiEl

81a
Wob/Woo-jurisprudentie per 1 MEI 2022

Zoektermen op rechtspraak.nl: 'Wet open overheid', 'Wob' 
Van de rechtbanken wardt enkel Woo-jurisprudentie verwerkt

Week 24 :13 t/m 19 juni 2022

Afdeling Bestuursrechtspraak

ECLI:NL:RVS:2022:1699, 15 juni
Verzoek NRC aan EZK om bidbook Unilever, geweigerd integraal openbaar te maken op grond van art. 
10 lid 1 onder c + lid 2 onder a, b en g (wel gedeeltelijk verstrekt). Toets aan lid 2 onder b, andere 
gronden behoeven geen bespreking.

M.b.t. lid 2 onder b: Voor het goed kunnen uitvoeren van de acquisitiestrategie van de NFIA en om tot 
een bidbook te komen, is een vrije en onbelemmerde uitwisseling van informatie, gedachten, 
argumenten en opvattingen van belang. Wanneer de vertrouwelijkheid van een bidbook vooraf al in het 
geding is, zullen bedrijven niet langer met de organisatie willen samen\A/erken of informatie aan de NFIA 
verschaffen. Het bidbook kan dan niet meer specifiek op een bedrijf worden toegesneden en verliest 
daarmee zijn waarde en effectiviteit. Daardoor wordt de Staat economisch en financieel geschaad, 
omdat bedrijven er minder snel voor zullen kiezen om in Nederland te investeren. Verder kunnen 
vergelijkbare buitenlandse organisaties er hun voordeel mee doen (inzicht in acquisitiestrategie), 
waarmee de kans op een gunstige uitkomst voor Nederland substantieel wordt verkleind.

Rechtbanken

Geen relevante Woo-jurisprudentie

Week 23 : 6 t/m 12 juni 2022

Afdeling Bestuursrechtspraak

ECU: NL:RVS:2022:1607. 8 juni
Verzocht om interne stukken m.b.t. handhavingszaken Veenweg. Tijdens hoorzitting bezwaar 
aangegeven dat informatie nodig is voor eigen gebruik en niet wens heeft om openbaar te maken voor 
een ieder. In bezwaar niet-ontvankelijk geacht. Afdeling oordeelt dat het enkele feit dat verzoeker de 
informatie vraagt vanwege persoonlijk belang of met oog op gebruik in een procedure, niet betekent 
dat geen sprake is van een Wob-verzoek. Getoetst aan overzichtsuitspraak; een persoonlijk belang 
betekent nog niet dat een verzoek niet gekwalificeerd kan worden als Wob-verzoek.

Rechtbanken

Geen relevante Woo-jurisprudentie

Week 22 : 30 mei t/m 5 juni 2022

Afdeling Bestuursrechtspraak

ECLI:NL:RVS:2022:1542. ljuni
Openbaarmaking documenten m.b.t. bestemmingsplan. Diverse documenten geweigerd op grond van 
art. 11.1 Wob. Ze zijn gedeeld met bedrijven; externe partijen? Gemeente is weliswaar enig

1



Team Openbaarheid OCW/WJZ:
Laatst bijgewerfct op 21 Juni 2022

aandeelhouder van bedrijf maar vennootschap heeft eigen directie en gemeente heeft geen 
zeggenschap over dagelijkse gang van zaken. Daarom externe partij die niet onder verantwoordelijkheid 
van het college werkzaam is. Eigen belang, dus geen intern beraad. Voor doorgestuurd advies geldt ook 
niet dat dit ineens 'intern' wordt. Verder toont de Afdeling zich kritisch m.b.t. de beoordeling van 
verwevenheid tussen feiten en opvattingen; feitelijke informatie moet openbaar worden gemaakt. Ook 
had een afweging o.g.v. art. 11.4 Wob moeten plaatsvinden omdat het milieu-informatie betreft.

Rechtbanken

Geen relevante Woo-jurisprudentie

Eerdere Jurisprudentie

BESCHRiJVINGDATUM ECU
Overgangsrecht. De rechtbank ziet in de brief van Oltengren over 
persoonlijke beieidsopvattingen geen aanleiding voor anticiperen 
op de Woo.

ECU:NL:RBLIM:2022:399023 MEI 2022 
(WEEK 21)

Stichting Animal Rights / minister van LNV. Discussie over of het 
wel of niet gaat om milieu-informatie gelet op het bijzondere 
regime dat daarvoor geldt binnen de Wob.
'A/s een bedrijf levende dieren aanbiedt ter verwerking, dan houdt 
het zich niet aan de eisen en kan dat dus ook hinder en schade aan 
het milieu veroorzaken. Dat betekent dat het verzoek in zijn geheei 
over milieu-informatie gaat
Er is daarom ten onrechte gelakt op grond van 10.2.g Wob.

18 MEI 2022 
(WEEK 20)

ECLI:NL:RVS:2022:1432

ECLI.NL:RBZWB:2Q22:2809 Beroep niet tijdig. Herhaling van de passage over overgangsrecht
Woo uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 26 
april 2022, ECll:NL:RVS:2022:1223.

20 MEI 2022 
(WEEK 20)

ECU:NL:RBZWB:2022:2618 Beroep niet tijdig. Herhaling van de passage over overgangsrecht
Woo uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 26 
april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1223.

12 MEI 2022 
(WEEK 19)

Wel of geen Wob-verzoek beoc^d? Afdeling toetst aan criteria uit 
de preciseringsuitspraak uit 2020.
'Het is nan het bestuursorgaan om ais de indiener een beroep op 
de Wob heeft gedaan, met een beroep op een van deze 
uitzonderingen deugdeiijk te motiveren dat zich een uitzondering 
op de hoofdregei voordoet. Daarbij kan het op de weg van het 
bestuursorgaan iiggen zich daarover eerst met de indiener te 
verstaan. (...) Uit de stukken in het dossier (...) is onvoldoende 
duideiijk geworden dat [wederpartij] zijn verzoek aileen heeft 
ingediend met de bedoeiing om aiie communicatie over zijn dossier 
te ontvangen in zijn hoedanigbeid van beianghebbende in de 
iegesprocedure of dat hij anderszins geen daadwerkeiijke 
openbaarmaking heeft gewiid. Ter zitting heeft de 
heffingsambtenaar desgevraagd ook verkiaard niet met 
[wederpartij] te hebben gecommuniceerd over het doe! van diens 
verzoek. Hij heeft dat doei zeifingevuid. De rechtbank heeft terecht 
overwogen dat [wederpartij] een Wob-verzoek heeft ingediend.'

ECLI:NL:RVS:2022:13134 MEI 2022 
(WEEK 18)
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties83

B2K/CZW

Contactpersoon

T 06-Ellgr~ 
!64»aa
Datum
23 juni 2022

3
■j@minbzk.nl

Kenmerk
2022-0000346252

agenda Agenda IWO 28 juni 2022

28juni2022 15:00Vergaderdatum en -tljd

Deelnemers

Opening en mededelingen1.

Verslag IWO
BiJI.: Verslag IWO 31/5 (op 14/6 niet vastgesteld), Verslag IWO 14/6, 
Overzicht departementale Woo-contactadressen (evt. corn doorgeven)

2.

Bespreking commissiebrief BZK over - o.a. - de doorlooptijden van de
verzoeken over de jaren 2020 en 2021
BIJI.: (Wob-cljfers tbv vaste kamercommissie)

3.

Overzicht van het aantal FTE's dat in dienst is bij de departementen voor 
de afdoening van informatieverzoeken.
BIJI.: (wordt ulterlijk maandag nagestuurd met daarin de gegevens voor 
zoverbekend)

4.

Publicatie Wob-besluiten op internet en art. 68 Grondwet
BIJI.: Kennisnotitie 'Termijn publicatie Wob-besluiten op internet' (OCW)

5.

Interdepartementale Woo-verzoeken6.

Jurisprudentie
BIJI.: Unilever bidbook-uitspraak

7.

Rondvraag en afsiuiting8.
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86 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Contactpersoon
mr.

verslag @minbzk.nl

IWO 31 mei 2022
Datum
31 mei 2022

Kenmerk
2022-0000342267

31 mei 2022Vergaderdatum

(BZK, vz),Aanwezig

(BZK/DGOO), 
(lenW) (OCW),re
(DEF),BB5^, FIN), (SZW),a^e|

(VWS) (BZ),HBg
(EZK/LNV),|^(lenW),

(J&V)

1. Opening en rondvraag
Er is een werkbezoek in Denenmarken geweest in het kader van openbaarheid. In 
Denenmarken worden alle documenten die betrekking hebben op intern beraad 
niet openbaar gemaakt. Daarnaast hebben zij een beperkte vorm van actieve 
openbaarmaking. Omvangrijke verzoeken die meer dan 60 uur in beslag nemen 
hoeven niet in behandeling te worden genomen. Verder is de Nationale 
Ombudsman van Denenmarken de enige (onafhankelijke) instantie voor klachten 
bij openbaarheidsverzoeken, departementen houden zich aan het advies van de 
Nationale Ombudsman. BZK hoopt dat het adviescollege deze rol kan gaan 
vervullen. Er komen nog verslagen van het werkbezoek aan.

2. Verslagen IWO 10/5 en 24/5
OCW komt nog terug op de verslagen.
Flet verslag van 10/5 is vastgesteld onder voorbehoud van OCW.
Het verslag van 24/5

Al een reactie gekregen van JenV
P.l: DEF vraagt hoe het zit de aanvraag van het onderzoek Woo, wat is 
de conclusie? BZK geeft aan dat het advies is om te kijken naar eerdere 
onderzoeken over relevante informatie. Dit punt wordt meegenomen in de 
Woo-brief voor deze zomer. Die brief gaat op verzoek van BZ naar MR en 
wordt besproken in lOWJZ. DEF wil dat wat naar de directeur gaat eerst 
langs hen gaat zodat ze er nog op kunnen reageren. OCW wil ook aan de 
voorkant kunnen sturen voordat het verder de lijn in gaat. lenW sluit zich 
bij bovenstaande aan. BZK zegt toe dat het afgestemd wordt met het IWO 
hoe een eventueel onderzoek eruit moet gaan zien.
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Datum
31 mei 2022

EZK/LNV mist een punt in de rondvraag over de inventarislijst, dit wordt 
nog via de mail gedeeld.
Het verslag van 24/5 wordt met inbegrip van bovenstaande vastgesteld.

3. Terugkoppeling stuurgroep openbaarheid

r ‘ ''5 ^ Er volgt nog een nadere analyse vwb de samenhang met andere
pnderwerpen zoals de Woo, art. 68 Grondwet, parlementaire enquete). Daarbij 
zullen aansluiten VWS, JenV OCW, FIN en lenW.
Tot slot ging het over de e-mailarchivering. Er is gevraagd of ICT hier 
ondersteuning bij kan geven. Er is nog geen zicht op een tijdsplanning.

4. Onderwerpen IWO-werkplan verdelen in aanvulling op de Woo-
instructie

In het IWO-werkplan staan een aantal producten dat het IWO gaat leveren. Dit 
wordt gepresenteerd in het IHJZ. De vraag wie er eigenaar wil zijn van een 
bepaald product en dit wilt uitwerken. Termijn is ergens voor de zomer. Dit levert 
voorlopig de volgende verdeling op:

Omgang onderling vragen van zienswijzen; 
o SZW

Art. 5.7 procedure {Toegang tot niet-openbare informatie tbv onderzoek) 
o OCW, EZK, lenW

Art. 5.5. procedure {Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft) 
o JenV, FIN

Art. 4.2a procedure {Overieg tussen BO en verzoeker) 
o BZK, OCW

Wijze van kamer informeren over Woo-besluit. 
o OCW, EZK (meedenken over), BZK

5. In de rijksbrede Woo-dashboards komt ook een kolom inzake de 
omvang van een verzoek. Klein (1-50), Middel (51-250) en Groot 
(>251). Vraag aan het IWO: nemen we het aantal documenten of 
het aantal pagina's?

In de Kamer is afgesproken om jaarlijks te rapporteren in RBR. De minister wil 
ook nu meer informatie geven, hier zijn de dashboards uit gekomen. Vanuit RDDI 
is daar een projectleider mee bezig. Op het dashboard wordt real-time de 
hoeveelheid, grootte, behandeling en resultaten van Woo-verzoeken getoond. 
Over de wenselijkheid en noodzaak bestaan verschillende opvattingen.
Volgens BZK is het idee om door de buitenwereld meer inzicht te geven in de 
Woo-behandeling, meer urgentie te creeren voor de Woo. Het komt vanuit de 
bedrijfsvoering kant en een interdepartementale werkgroep. Het IWO voelt zich 
niet meegenomen in de besluitvorming en advisering. Dit had wel moeten 
gebeuren.
Actieount: de projectleider van het Woo-dashboard zal voor een volgende 
bijeenkomst worden uitgenodigd om een toelichting te geven over het dashboard 
en de achtergrond.
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Datum
31 mei 2022

Voor de omvang moet vender worden gehangen aan het aantal pagina's. Er zijn 
echter nog te weinig tools om het aantal pagina's in een keen te kunnen zien. ICT 
zal hier ondersteuning in moeten bieden.

BZK wil het gesprek graag op een ander moment met een kleinere groep 
voortzetten.

6.
□.53F2T

—rr 13

Interdepartementale Woo-verzoeken, bezwaren en beroepen.7.
]: BZ vindt dat dit niet doorgestuurd hoeft te worden. OCW,

JenV en lenW vragen wat de gehanteerde lijn is bij dit besluit. De
behandelaar bij BZK van dit verzoek zal dit nog toelichten. BZ wil dat de 
passage over het doorzenden uit het besluit bij BZK wordt gehaald. Er 
wordt besloten om de doorzenden on-hold te zetten, dit betekent dat het 
verzoek wordt beschouwd als niet doorgezonden. Ook bij EZK zal dit nog 
worden nagevraagd.
JenV heeft een verzoek ontvangen over onteigening dat is gerelateerd aan 
het gCTTZj■ Er is afgesproken om het verzoek te specificeren tot de opvang 
van Oekraiense vluchtelingen. Dit verzoek is bij anderen niet bekend, 
wellicht dat de BZK/AIVD een dergelijk verzoek heeft gekregen.
OCW heeft twee verzoeken ontvangen over blokkades van Russische 
staatsmedia. Dit is ook bij BZ ontvangen, OCW en BZ nemen contact met 
elkaar op.
DEF kondigt aan dat deg!T^i. ;■:/ j heeft iaten weten bij alle ministeries 
een verzoek te gaan indienen overg/T^F 
afgestemd.

T~^. Dit zal worden

Jurisprudentieoverzicht bespreken
Er zit er een in over milieu-informatie en over contact met verzoeker of een Woo- 
verzoek nodig is.

8.
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Koninkrijksrelaties87

Contactpersoon

(ma-do)
iOminbzlc.nl

T

Datum 
22 juni 2022

Kaimerfc
2022-0000344288

verslag Verslag IWO 14 JunI 2022

14 Juni 2022Vsigadeniatum

Aanwezig (BZK, vz). (AZ),
(BZ), 
(EZK/LNV),

M 2 e:5,1 2.0
(FIN),
I (lenW), 
■ (J&V),

fOCW). HHHCT SBgggBi (SZW),

lM.2e!5,l.2.e
(lenW), aWB(FIN), 15.1 e

(j&v),gBG
b.'i.2@[.‘.r i 2 e

(VWS),

p&V),
(VWS)(?)

(DEF),
I (OCW), |b.1.2.epXZe

Opening en mededelingen
DIrecteur BZK/CZW vertrekt naar andere functle binnen BZK, 
plaatsvervangend dlrecteur neemt haar rol tijdelijk over.

1.

Verslag IWO
Vz: verslag IWO dd 31 mel jl. abusievelljk nlet meegestuurd - naar 
volgend IWO. OCW komt nog terug bp eerdere verslagen. Ujst 
contactpersonen: enkele correcties verwerkt.

2.

3. IWO-werkplan
Punten voor het werkplan graag z.s.m. doorgeven aan voorzitter. 
Opmerkingen en vragen: art. 68 GW ontbreekt als vast agendapunt; 
ultwerking komt vanuit werkgroepen naar IWO; scharnlerfunctie IWO: 
BZK kan punten uit IWO Inbrengen in diverse Woo-gerelateerde 
overleggen met mede-overheden; deadline Is einde 2022;
Vz koppeit evt punten hierover vanuit IhUZ terug.
Punt kennisbank Woo ook In werkprogramma onder BZ opnemen.

Woo-zomerbrief TK
Brief aan Tweede Kamer over ontwikkelingen m.b.t de Woo, met 
onderdelen: Internationale vergelljking, implementatiestrategie PLOOI, 
adviezen van Raad van State eerder openbaar (punt voor VoRa), leden 
adviescollege, openstaande toezeggingen (o.m. ratificatie Verdragen van 
Tromsd. Opmerkingen Sg Openbaarheid over inhoud brief m.b.t genomen

4.
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Datum
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stappen, capaciteit, document-begrip en omvang verzoeken, bredere 
kader openbaarheid (niet alleen Woo), mogelijkheid van zgn. dashboard 
(onderdeel van rijksbreed dashboard informatievoorziening).
Planning: brief via CBJ van 28/6 naar MR, voor verzending v66r 
zomerreces.

5. Rondetafelgesprek TK d.d. 14 juni over Aw en Wob/Woo
Stukken zijn openbaar. Debat over voorjaarsnota: mogelijke vragen, o.m.
n.a.v. standpunten van prof. Voermans.
Kamervragen lid Van der Plas over sms MP: opzet antwoord gereed, o.m. 
over wel/niet vefwijderen van berichten over bestuurlijke 
aangelegenheden.
Beantw/oording eerdere persvragen: vz stuurt beantwoording ter info door 
aan leden.

6. Publicatietermijn Woo-besluiten Rijksoverheid.nl
Hierover is discussie met Communicatie n.a.v. de mogelijkheid tot het 
geven van scoops aan journalisten. Zijn er scoop-afspraken?
Pergeval 0-5 dagen bekijken, ook i.v.m. artikel 68. OCW stuurt eerdere 
notitie hierover door.

7. Samenloop in art. 68 GW verzoeken en Woo-verzoeken
Bespreking langer lopend verzoek en artikel-68-verzoek. Vraag is of 
ergens afspraak is vastgelegd hierover. OCW: die vioeien voort uit . 
interpretatie van art. 68 in eerdere Kamerbrieven. BZK: ditstaat ook in 
Woo-instructie.
Punt over wijze van 'vertalen' van artikel-68-gronden naar Woo-praktijk - 
bespreking voorbeeld BZ - of wijzen op reeds openbare stukken ing. Art. 
68. E.e.a. rhet juridische mogelijkheid van bezwaar.
Punt instructie actieve openbaarmaking komt later terug.
Zijdelings kwam aan de orde een verzoek over een onder\werp waarover 
stukken bij diverse departementen berusten t.g.v. departementale 
herindelingen in de loop der jaren. Dit verzoek is doorgezonden aan de 
diverse departementen. De vraag rijst wie de politieke 
verantwoordelijkheid hiervoor heeft, en zijn er bijv. afspraken/richtlijnen 
over het wel/niet overdragen van archieven.

Meerdere verzoeken van oud-medewerker. 'Misbruikvan recht'?
'Misbruik van recht' gaat vooral over het doeigericht lamleggen van een 
bestuursorgaan d.m.v. grote of veelvuldige verzoeken (casus Dordrecht). 
Deze verzoeker heeft wel belang bij de gevraagde info, dus is hier geen 
spraken van misbruik.
J&V vermeldt afhandeling van vergelijkbare casus waarbij dit begrip wel 
werd gehanteerd.

8.

9. Nadere toelichting en presentatie door RDDI van het Woo- 
dashboard
Actieplan is naarTweede Kamer gestuurd, gericht op inrichten van 
rijksbreed dashboard informatiehuishouding, dit dashboard moet meer
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Datum
22juni2022

inzicht en overzicht in overheidsinformatie geveni In actieplan is een 
voorbeeld m.b.t. Woo-verzoeken opgenomen. Woo zal mogelijk vast 
onderdeel van dashboard worden. Enkele leden wijzen op 
uitvoerbaarheidsprobleem en de werklast. Dit moet in IWO vender 
besproken worden.
De realisatie wordt ingeschat op 'in de loop van 2023'. Er (open pilots bij 
BZK en OCW. IWO wil betrokken worden bij vaststellen van de 
parameters, op grond van kennis en ervaring v.w.b. het vaststellen van 
zinnige gegevens voor het dashboard, maar m.n. BZK heeft hierbij een
rol.
Er komen een rijksbreed (extern gericht) en een departementaal (intern 
gericht) dashboard.
Voorstel procesafspraken;
-IWO krijgt presentatie toegestuurd
-er wordt contact opgenomen met m.n. OCW en EZK
-in voorstel wordt aangegeven dat uitwerking in overleg met IWO verloopt 
(tot zomerreces), IWO krijgt tijd om hieroverte adviseren en e.e.a. wordt 
nog nietvastgesteld.
Aandachtspunt is het voorkomen van dubbel werk met diverse informatie- 
overzichten, het dashboard moet een hulpmiddel zijn en geen obstakel. 
IWO-vertegenwoordigers van EZK/LNV, OCW en FIN melden zich aan voor 
werkgroep die dit gaat voorbereiden/begeleiden.

10. Interdepartementale Woo-verzoeken
OCW vraagtnaar beantwoordingslijn op vraag m.b.t. D'66 en de 
voortgang.

11. Rondvraag en afsiuiting
AZ stuurt i.o.m. OCW nieuwe uitspraak rond.
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mme:Van:

Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

agendapunten IWO dinsdag 23/8/22
vrijdag 19 augustus 2022 15:29:23 
IWO verslagen 202Q.Ddf
Verslaaen IWO 2021.Pdf
Notitie chatberichten i.r.t. ooenbaarheid opm verwerkt fl9 auaustus 2022Vdocx
Woo parameters - OCW.docx

Zie hierbij de agendapunten - in willekeurige volgorde - met bijiagen. Dank alvast voor het 
opstellen van de agenda en het rondsturen ervan!

Het vragen van een zienswijze aan de LA - aandacht voor eerder gemaakte afspraken 
daartoe (BZK - H)

TER BESPREKING: Opzet voor het verstrekken van de IWO-verslagen van 2020 en 2021 
nav KV (zie bijiage) (BZK

TER BESPREKING: Notitie chatberichten i.r.t. openbaarheid - ook irt de gevraagde 
zienswijze VWS (zie bijiage) (BZK -||||)

TER BESPREKING: Stuk over Woo-parameters tbv JBR rapportage / Dashboard (zie 
bijiage) (BZK -■)

Verzoek tot aansluiten

1.

2.

3.

4.

le (BZK) bij IWO tbv actualiteiten 68 Gw (EZK -

Ooa^Tiet kopje interdepartementale verzoeken graag alvast benoemen: Woo-verzoek 
naar concepten Kamerbrief POK (BZK- H)
Stavaza diverse KV (BZK - f^'^ej)
Terugkoppeling Stuurgroep Openbaarheid (BZK -J|)

5. j-
i)

6.

7.
8.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T 06-jRTge"j 
Bgg 07^.1-2e l

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



92 Van:
Aan:

flBMDdrf.nr;
QtranbTk-nT:

«ni»ieA.nr;
MIFKV. Woo 
I - HB17! lenW-

»Pnsthiis

Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

IWD 23 augustus 2022: agenda en stukken 
viiidag 19 ^jgustus 2022 16:52:00 
Agenda IWO 23 anmij^js 2022-dnrK
OwfTirht dmaftPfnentalp mntartniwwns Wno (16 aiiniKJiK 7n7?Vdnnt
Vadao IWQ 28 iuni 202? tamccot) .don
IWO verstaoen 2020.Ddf
Ventaoen IWQ 2021.odf
Notitie chariierirhren i.r.t. afchivefina en ooenhaartieid-docK
Woo naranieters - QCW.docx

Priorlteit: Hoog

Goedemiddag alien,

HlerblJ ontvangen Jullie de agenda en de stukken voor het IWO van a.s. dinsdag (zie Webex- 
reeks 'IWO 2022' In Outlook).
Hopelijk is ledereen een beetje ultgerust in deze zomer, want er staan nogal wat 
bespreekpunten op de agenda ©

Met vriendelijke greet, en alvast een goed weekend.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

ma-do(vr) )(06



93 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon
.. 'T\ ■

----- 1

Datum
18 augustus 2022

Kenmerk
2022-0000456236

l@minbzk.nl

agenda Agenda IWO 23 augustus 2022

18 augustus 2022 15:00 

Webexreeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

1. Opening en mededelingen

2. Verslag IWO en lijst Woo-contactpersonen
BijI.: Verslag IWO 28 juni 2022, Overzicht departementale 
contactgegevens Woo

3. Interdepartementale Woo-verzoeken

4. Afsiuiting en rondvraag
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties95

BZK/CZW

Contactpersoon

(ma-do)
l@minbzk.nl

T

Datum
7 juli 2022

Kenmerk
2022-0000372000

verslag Verslag IWO 28 juni 2022

28 juni 2022Vergaderdatum

(BZK, vz),Aanwezig |5.1.2.e n
(DGSC19),
(ocm.mm

(EZK/LNV), |5.1.2.e15.1.2.8
(lenW), (SZW)|5J.2,e

(lenW),(FIN), |S.1,2.e
(VWS), (J&V)

(AZ).mKma(DEF), UAfwezig

(EZK/LNV)(BZ),a .2,e

1. Opening en mededelingen
In het IFIJZ is waardering uitgesproken voor het IWO-werkplan. IFIJZ 
vroeg wel concretere planning bij de producten die IWO nastreeft. 
Korte bespreking van de stavaza van producten, pilots bij o.a. OCW.

2. Verslag IWO
Verslagen van IWO's 31/5 en 14/6 vastgesteld.

3. Bespreking commissiebrief BZK over o.a. de doorlooptijden van de 
verzoeken over de jaren 2020 en 2021
Stavaza van kwaliteitsrapportage rijksbreed. Er is discussie over format 
van de rapportage in de toekomst. Bundeling deze zomer, nog niet alle 
cijfers zijn ontvangen. Er zijn t\wijfels over de vorm, vraag is of 
hoeveelheid werk i.v.m. hiermee opweegt tegen gebruik - de versie van 
2020 is zelfs niet openbaar gemaakt. ^
Gegevens n.a.v. commissiebrief zijn dus niet uit Juridische 
kwaliteitsrapportage beschikbaar. Nog niet alle cijfers zijn aangeleverd.

4. Overzichtvan het aantal FTE's dat in dienst is bij de departementen voor 
de afdoening van informatieverzoeken
Hierbij aangegeven hoe in zijn algemeenheid het proces verloopt, niet aan 
te geven is om hoeveel FTE's het daarbij gat. Er rijst ook twijfel ook het 
nut van dergelijke cijfers, maar Kamer en media vroegen ernaar. 
Gegevens zijn evt. te gebruiken voor de zgn. burgerbrievenrapportage.

5. Publicatie Wob-besluiten op internet en art. 68 Grondwet
Meerdere knelpunten in notitie. E.e.a. is aanleiding om met woordvoering
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Datum
7 juti 2022

hieroverte spreken. Belang van goede afspraken, ook met pars.

6. Interdepartementale Woo-verzoeken
-Verzoek m.b.t. concepten POK-brief: a.s. donderdag is er overleg over 
aanpak.
Vragen:^ ,r . ......

Wii—^Ein'i-uwmui
Mi 1:. ?£iiy

  ■ am s
m

■r-rr------ ---------r-
rffiiifi vjitffljMnWjii irtB i&ijM

—

J
wmi ]
[

□
-Verzoek RTL-Nieuws 14/6: sms- en app-berichten met MP, zonder 
specifiek onderwerp (d.w.z. diverse onderwerpen, niet een duidelijke 
bestuurlijke aangelegenheid): hoe hiermee om te gaan. J&V dealt het 
verzoek, \want het is nog niet bij alle departementen binnengekomen.

Wei inventariseren maar gebaseerd op precisering van onderwerp. 
Werkgroep gaat meedenken en -lezen.
-Verzoekg]
verzoek. Wenstalle signaleringsfiches uit gesloten informatiesysteem 
ICER-H te ontvangen. A.s. donderdag bespreking ICER-H o.m. over 
openbaarmaking.
-Verzoek kwestie D'66; afwijzingsbrief in kader van ondrzoek - OCW 
stuurt VWS brief toe

mail hierover van BZ, schriftelijke ronde m.b.t..2.6

7. Jurisprudentie
Zie Unilever-bidbookuitspraak, voor nadere info hierover contact opnemen 
met EZK.

8. Rondvraag en afsiuiting
Hoe gaat e.e.a. m.b.t. toetsingskader, meer stukken openbaarmaken etc. 
Ervaringen met afwijzingsgrond 'functioneren bestuursorgaan' - m.b.t. 
onevenredige benadeling, hiervoor wordt verwezen naar de MvT bij de 
Woo.
Tendens naar steeds meer alleen persoongegevens lakken.

■ Bunzrr:?—    :   :-v.-. ... i
Vraag over verdagingen - alleen bij complexiteit toepassen: model evt. 
aanpassen, omvang wordt niet alleen bepaald door aantallen hits maar 
ook door grootte van te doorzoeken bestanden, vaker bellen voor 
afspraak of over voortgang.
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Datum
7 juli 2022

OCW vraagtnaar stuk m.b.t. omvang met omvangrijke verzoeken: is er 
behoefte aan en wie wil dit overnemen? Het is handig om te hebben als 
achtergrond bij gesprek met verzoeker.
Er zijn Kamerieden die vragen naar processtukken, m.n. verweerschriften, 
zijn hier afspraken over?
VWS; nieuwe IWO-vertegenwoordiger wordt doorgegeven.
Eerstvolgende reguliere IWO: 28/8, daarvoorevt. tussentijds overleg per 
mail of ingelast overleg.
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Van:
Aan:

j£;
Omirtok.nr;

I; Woo
- HBT7; lenW-

IWO 6/9; agerxia en stokkenOnderwerp:
Datum:
BiJIagen:

maandag 5 septentor 2022 10:35:00
Agenda IWO 6 seotenAef 2022.docx
Verslao IWO 23 augustus 2022.dQO(
Qverarht departemenlale cpntactoeaevag Wtxi f 16 auous&a 2Q22).dQCX
Wnn rMfametipf«i - OTW ftonr
220810 FC»tMAT Informatiestaftiut 2023 WotyvefToeken (versie 02092022Vdocx

Prforiteit: Hoog

Goedemorgen alien,

Hierblj de korte agenda en de stukken voor het IWO van morgenmlddag.

Met vriendeiijke greet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



98 •Sii’ Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon
... ~'1

T os-g^m' ]
2@minbzk.nlsrroi'

Datum
1 September 2022

Kenmerk
2022-0000490272

agenda Agenda IWO 6 September 2022

6 September 2022 15:00 
Webex-reeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

1. Opening en mededelingen

2. Verslag IWO en contactgegevens Woo
BijL: Verslag IWO 23/8 en Overzicht departementale Woo- 
contactgegevens

3. Terugkoppeling bespreking Kamerbrieven

4. Model jaarlijkse rapportage in de JBR
BijI.: 'Woo-parameters' en 'Format onderwerpen Informatiestatuut 2023'

5. Interdepartementale Woo-verzoeken

6. Rondvraag en sluiting
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99 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BZK/CZW

Contactpersoon

T 06-«igA —
@minb2k.nl

Datum
31 augustus 2022

Kenmerk
2022-0000486880

verslag Verslag IWO 23 augustus 2022

23 augustus 2022Vergaderdatum

(FIN),(BZK, vz), mnp-]Aanwezig

(DGSC19),HI||||g)
I (BZK), Hp-
(VWS),BiPl

(BZK) (VWS),
(SZW),I

(AZ), hb. (BZ),¥
(I&W), I (EZK/LNV), sm 

(OCW).(J&V),
(DEF),HHP*i (FIN),Afwezig !JS

(I&W).

Opening en mededelingen
Inleidend geeft BZK over de standvanzaken rond de jaarrapportage en de 
aandachtspunten die hierbij spelen, o.a. de definiering van uitvraagpunten 
en de interpretatie van termijnen waarover afspraken moeten worden 
vastgelegd. De punten van departementale rapportages zijn alle 
verschillend, wat het lastig maakt een interdepartementale rapportage te 
genereren. ||||||g|||||||||||||||||||||||||||||||||||||^^

1.

Vanaf volgend jaar moet er een goed rapportagesysteem zijn, zodat 
eenduidige definiering van alle gegevens en tabellen mogelijk is. E.e.a. is 
niet afhankelijk van dms-systemen, maar wel van goede 
interdepartementale afspraken. Een model wordt binnenkort 
gepresenteerd.

2. Verslag IWO en lijst Woo-contactpersonen
Er zijn geen opmerkingen of correcties bij het verslag van het IWO van 28 
juni jl. dat hiermee is vastgesteld.

Het vragen van een zienswijze aan de LA
Aandacht voor eerder gemaakte afspraken daartoe, m.n. m.b.t. stukken 
van de Landsadvocaat. Deze afspraken hierover staan op de KCBR-site.

3.

Opzet voor het verstrekken van de IWO-verslagen van 2020 en 2021 nav 
Kamervragen
Sluit aan op eerdere openbaarmaking van IWO-verslagen uit 2020.

4.
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Datum
31 augustus 2022

Worden beperkt gelakt. Graag deze week nog evt. opmerkingen n.a.v. 
gereedstaande stukken.

Notitie chatberichten i.r.t. openbaarheid, ook i.r.t. de gevraagde 
zienswijze VWS 
VWS geeft toelichting.

5.

Verhouding tot Archiefwet: onderzoek hiernaar loopt nog.

Stuk over Woo-parameters tbv JBR rapportage / Dashboard 
BZK geeft toelichting: sluit aan bij Juridische Kwaliteitsrapportage. Het 
streven is naar meer eenvormigheid in de input in de 
documentmanagementsystemen (dms) van de departementen, zodat de 
output ook verbetert. J&V vestigt aandacht op bijzondere gevallen zoals 
termijnen bij zienswijzeverzoeken en opschortingen..
Volgende keer bespreken in samenhang met JBR-rapportage.
Verder is een vraag hoe je zicht kunt bieden op de omvang van 
behandelde Woo-verzoeken: ' ' ~1

zzzzzzzizziizzziz:

Voor een volgende IWO de cijfers van JBR-rapportage agenderen - deze 
worden verwacht eind januari 2023, e.e.a. in november in gang zetten.

6.

C *^T
...  ni*; I

Verzoek tot aansluiten vertegenwoordiger overleg actualiteiten 68 
Grondwet
Er is behoefte aan een 'linking pin' m.b.t. de relatie tussen Woo en artikel 
68. BZK bekijkt nog hoe dit vorm te geven.

7.

Stavaza diverse Kamervragen
Wat moet wanneer uit, ook i.v.m. commissiedebat 14/9. Daarvoor moeten 
nog 4 brieven verstuurd worden aan Kamer. Er wordt een overzicht 
gegeven van de standvanzaken rond de beantwoording.

8.

Terugkoppeling Stuurgroep Openbaarheid
Hoe moet dit overleg genoemde worden: 'Klankbordgroep openbaarheid'? 
Bepalen wat verhouding is tot IWO en wat de toegevoegde waarde van de 
stuurgroep.

9.

10. Interdepartementale Woo-verzoeken 
-Verzoeken ‘
van financieel voordeel 
-Verzoekgjge] m.b.t. correspondentie tussen bewindspersonen: bekijken 
of er ook op andere portefeuilles vragen van hem zijn binnengekomen en 
deze evt. gezamenlijk aanpakken.
-Verzoek Nieuwsuur 
-Verzoek
-Verzoek

2: deze verzoeken lijken gericht op het behalen

3 m.b.t. commissiegelden: door OCW al behandeld 
~~|: overleg tussen FIN, BZK en SZW.
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Datum
31 augustus 2022

-M.b.t. Kamerbrief n.a.v. POK: hierover is contact tussen SZW en FIN.

11. Rondvraag en afsiuiting
Doorzending van verzoeken gebeurt eerst na informeel overleg - dit is 
een herbevestiging van staande afspraken.
Voortgang ....... .......^ - ;■

BZ vraagt naar standaard-functieprofiel voor Woo-functionaris, m.n. of 
deze gericht zijn op juristen of op beleidsmedewerkers.
I&W vraagt of er ervaring zijn met 5.7; EZK en VWS delen ervaringen. 
BZK vindt toepassing van art. 5.7 lastig in contact met journalisten.
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Format onderwerpen Informatiestatuut 2023

Aangeleverd vanuit directie: DGDOO-Digitale Samenleving 
Vanuit Programma Open Overheid
Door: ITZe"?

Uitvoering Woo-verzpeken1. Titel onderwerp:

O Oud (al opgenomen in Informatiestatuut 2022); maar wijzigingen 
^ Nieuw onderwerp ■ ________________________________________
Interdepartementale Commissie:
□ BVA-beraad
□ ClO-beraad
□ ICHF
□ ICIA
□ ICOP
^ Anders: ICBR

2. Oud of nieuw
onderwerp__________
3. IC
(dubbelklikken op vakje en 
'ingeschakeld' aanvinken)

^ Toezegging Tweede Kamer, nml. Kamerstuk: Handelingen II 2021/22, 
nr. 44, item 3
D Toezegging Eerste Kamer, nml. Kamerstuk: ........
D Wettelijke verplichting, nml. Wet: ........
D Klimaatakkoord 
D Duurzaamheidsagenda 
D Beleidsprogramma, namelijk........
□ Anders: ........ ...........................................................................................................

4. Grondslag;
(dubbelklikken op vakje en 
'ingeschakeld' aanvinken)

De Tweede Kamer jaarlijks te informeren het percentage tijdig 
afgehandelde Woo-verzoeken, per ministerie.__________________________
De Woo (Wet open overheid) geldt sinds 1 mei 2022. Deze wet vervangt 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een verzoek om 
overheidsinformatie op te vragen heet nu een Woo-verzoek in plaats van 
een Wob-verzoek._____________________________________________

5. Doel:

6. Toelichting:

7. Leverancier:
(dubbelklikken op vakje en 
'ingeschakeld' aanvinken)

Wie levert de informatie/gegevens aan 
n P-Direkt
□ RVB 
n CDV's
□ GDI's
D Categoriemanagef ...
S Uitvraag bij ministeries, namelijk bij Woo-codrdinatoren
□ N.v.t.
□ Anders: ........ .................... ........................................... ................

8. Uitvraagwijze
(dubbelklikken op vakje en 
'ingeschakeld' aanvinken)

Betreft:
□ Geautomatiseerde levering (bijv. vanuit een systeem) 
D Levering door derden 
^ Uitvraag bij ministeries

9. Frequentie:
(dubbelklikken op vakje en 
'Ingeschakeld' aanvinken)

F^t welke frequentie:
lx perjaar 

□ lx per kwartaal 
D Anders: ...... ............
^ Peilmoment is l-l-20xx en 31-12-20xx 
n N.v.t.

10. Peilmoment:
(dubbelklikken op vakje en 
'Ingeschakeld' aanvinken)

Medio januari11. Deadline 
aanleveren
12. Verwerker:
(dubbelklikken op vakje en 
'ingeschakeld' aanvinken)

Wie verwerkt de gegevens?
13 BZK/DGDOO/afd. Beleidsinformatie
3 BZK/DGDOO/Progammateam Open Overheid i.s.m. BZK/DGOBDR/CZW 
□ ...
□ N.v.t.
□ Anders: ........ ....................................................................................................
Het Rijk, namelijk de ministeries, indusief Defensie
- Termijn binnen de wettelijke termijn =________ ^

13. Scope:______
14. Definitie(s):



Wob-besluiten (v66r 1 mei 2022): Standaardtermijn (4 weken) + 
verdaging (4 weken) + eventuele opschorting 
Woo-besluiten (vanaf 1 mei 2022): Standaardtermijn (4 weken) + 
verdaging (2 weken) + eventuele opschorting
- Termijn binnen afgesproken termljn = een (schhftelijk) afgesproken 
termljn conform art. 4.2a Woo _________________________________
Zie onderstaande tabel15. Gegevens:
Waar wordt gerapporteerd? (meer opties mogelljk) 
IS Jaarrapportage Bedrijfevoering RIJk (JBR)
□ Dashboard SPB 2025
□ Dashboard Duurzaamheld______________________

16. Rapportage:

EenhedenGegevens
P*r mJiiMmi* an pcr/aar;

Wao-v«rxo«kan

AantalIn behandeling op 1 Januari 2aXX (voorraad) (a)

AantalIngekofnen 20)(X (b)

Ingetrokken, doorverwezen, betrof een burgervraag of bet ging om reeds openbare kiformatie 20XX (c) Aantal

AantalBeskjRen (d) = (e + f g)

Termljn beslult:
Besiuit binnen svettelljke termijn (e)

Aantal %202XX

Beskilt binnen afgesproken termijn (f)

Aantal %2QXX

Beskilt buKen de wetteli^e/afgesproken termijn (g)

Aantal X20XX

Nog In behandeling 31 december 20XX (a b - c - dj Aantal

Gemiddelde beharidelingstermljn

Dagen20XX

GemkJdeld aantal openbaar gemaakte pagina's

Aantal pagina's20XX

Woo-bezwaren

In behandeling op 1 Januari 20XX (voorraad) (h) Aantal

Ingekomen (I) Aantal

Ingetrokken (J) Aantal

Besissing op bezwaar (k) Aantal

Bestsslng op bezwaar binnen wettelijke of a^esproken termijn Aantal %
Aantal(Deeis) gegrond %

Nog In behandeling 31 december 20XX (h +1 — J - k) Aantal

Woo-bereapen

In behandeling op 1 Januari 20XX (voorraad) (I) Aantal

Ingesteid (m) Aantal

Ingetrokken (n) Aantal

Uitspraken (o) Aantal

Aantal(Peek) gegrond X

Nog in behandeling 31 december 20XX (I + m - n - o) Aantal

Woo-beroep (niet tijdig besUtien)

Aantal gegronde beroepen nIet UJdlg beslissen 20XX Aantal

Aantal verbeurde dwangsommen 20XX Aantal

Bed rag aan verbeurde dwangsommen 20XX e



Bedrag aan betaalde dwangsommen 20XX €
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Van:
Aan:
Onderweip:
Datum:
BiJIagen:

I; agenda en stukkenRE: IWO
maandag 5 September 2022 11:10:49 
IWO anendaniinten en stukken msn

Dag

Dank voor je mall en de stukken. Ik wilde vandaag nog een agendapunt Indienen. Uit Je mail 
van afgelopen donderdag (zie bljlage) kon Ik niet opmaken wat de deadline was. Dus Ik was 
onder de veronderstelling dat Ik vandaag nog een agendapunt kon indienen. Het voigende zou 
Ik graag wlllen agenderen. Ik hoop dat dat nog mogelljk Is.

De afgelopen maanden zijn, zoals bekend, er ultspraken gedaan over het aanmerken van 
conceptstukken als persoonlijke beletdsopvattingen. Binnen VWS leeft nu de vraag of deze 
ultspraken aanleidlng geven om de rijksbrede lijn over conceptdocumenten aan te passen?

• ZIe bijvoorbeeld de ultspraak van rechtbank Midden-Nederland van 10 JunI 2022
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/lnziendocument?ld=ECU:NL:RBMNE:2022:228Ql Zie 

r.o. 7;
'Het algemene standpunt dat passages van de conceptversies die de eindstreep niet 
halen, altijd zijn aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen, is niet juist. Het is 
namelijk niet uitgesloten dat conceptversies ook feitelijke informatie of andere 
onderdelen met een overwegend objectief karakter bevatten die uiteindelijk niet in het 
definitieve document terechtkomen.'

• En ook de ultspraak van ABRvS van 13 jull 2022
fhttDs://www.raadvanstate.nl/@131993/202006761-l-a3-0/). Zie r.o. 3:

'De rechtbank heeft ook ten onrechte overwogen dat, voor zover de conceptrapporten 
afwijken van de definitieve rapporten, de minister deze conceptrapporten niet openbaar 
hoefde te maken. Die afwijkingen kunnen niet aangemerkt worden als persoonlijke 
beleidsopvattingen. Voor zover een conceptrapport afwijkt van een dehnitief rapport, 
moet het er in beginsel voor worden gehouden dat er een wetenschappelijke aanleiding 
heeft bestaan om het rapport aan te passen. Als er wijzigingen hebben plaatsgevonden 
vanwege niet-wetenschappelijke redenen, maar op verzoek van de opdrachtgever, dan 
is er bovendien voor de maatschappij een groot belang om daarvan kennis te kunnen 
nemen, aldus [appellant].’

Met vriendelijke groet.

niw.
QustercoOrdinator

Ministerie van Vollcsgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Openbaarheid van bestuur 
Pamassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag 
Postbus 20350 | 2500 O | Den Haag

(a)minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 5 September 2022 10:35
||[||||||||@minaz.nl;| 
|@minbuza.nl;||||

Van:

(®minaz.nl;
l@mindef.nl;

^^^■@minaz.nl;
@minbuza.nl:^H

Aan:

@minbzk.nl>;



@ m i n b z k. n I >;[36
@acoi.nl>; TazelaarjB!t-2'6
@m inezk.nl; B,. 1=26^1^!^ @^i^fizk.nl; (5) mi nezk.nl;3e

Ijim (DJZ/PUBLIEK) <iiM(5)minfin.nl>;B^j1-2e 
(DJZ/PUBLIEK) ’^lSfe|@iTiinfin.nl>; Woo verzoeken DJZ <||][^

■i-Hd
- VI? >:HA'

||§||Q^]||||||2||||||||| - HBJZK-1:iieBi(5)minienw.nl> - HBJZ
@minienw.nl>;^ T2e 

Woo-verzoeken artikel 4.1 <g12i 
WBjleMWi@minienv.nl:S. 1-21 SiW§1(5)minienv.nl:I^BUS^fSminocw.nl:
it^e.MlB@mmocw.nl;|5rT^
<g1^ @minszw.nl>; p. 1^-20
<gn-2r................

VWS WJZ Woo <p.1-2I

[e

>;

5l^V

@MINSZW.NL>; *Postbus WBJA Woo
(5)minvws.nl>; _Dienstpostbus

3>; @minjenv.nlre
Onderwerp: IWO 6/9: agenda en stukken
Urgentie: Hoog

Goedemorgen alien,

Hierbij de korte agenda en de stukken voor het IWO van morgenmiddag.

Met vriendelijke groet,

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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IWO: agendapunten en stiAken? 
donderdag 1 septefrte' 2022 16:16:57

Onderwerp:
Datum:
Prioriteit: Hoog

Hallo alien,

■■ en Ik of jullie nog onderwerpen of stukken hebben voor bet a.s. IWO 
Inraagmiddag.

Graag horen |||||||[|||| 
van volgende weel

Met vriendelijke greet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



102 $Van;
Aan;
Onderwerp:
Datum;

Agendapunt VWS (uitspraken conceptstukken als persoonlijke beleidsopvattingen) 
maandag 5 September 2022 11:37:53

De afgelopen maanden zijn, zoals bekend, er uitspraken gedaan over het aanmerken van 
conceptstukken als persoonlijke beleidsopvattingen. Binnen VWS leeft nu de vraag of deze 
uitspraken aanleiding geven om de rijksbrede lijn over conceptdocumenten aan te passen?

• Zie bijvoorbeeld de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland van 10 juni 2022
fhttDs://uitSDraken.rechtSDraak,nl/inziendocurnent?id = ECLI:NL:RBMNE:2022:2280) Zie
r.o. 7;

'Het algemene standpunt dat passages van de conceptversies die de eindstreep niet 
halen, altijd zijn aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen, is niet juist. Het is 
namelijk niet uitgesloten dat conceptversies ook feitelijke informatie of andere 
onderdelen met een overwegend objectief karakter bevatten die uiteindelijk niet in het 
definitieve document terechtkomen.'

• En ook de uitspraak van ABRvS van 13 juli 2022
fhttPs://www.raadvanstate.nl/(5)131993/202006761-l-a3-0/). Zie r.o. 3:

'De rechtbank heeft ook ten onrechte overwogen dat, voor zover de conceptrapporten 
afwijken van de definitieve rapporten, de minister deze conceptrapporten niet openbaar 
hoefde te maken. Die afwijkingen kunnen niet aangemerkt warden als persoonlijke 
beleidsopvattingen. Voor zover een conceptrapport afwijkt van een definitief rapport, 
moet het er in beginsel voor warden gehouden dat er een wetenschappelljke aanleiding 
heeft bestaan om het rapport aan te passen. Als er wijzigingen hebben plaatsgevonden 
vanwege niet-wetenschappelijke redenen, maar op verzoek van de opdrachtgever, dan 
is er bovendien voor de maatschappij een groot belang om daarvan kennis te kunnen 
nemen, aldus [appellant].'

Met vriendelijke groet,

mw. mr. |K.1t4te 
Clustercoordinator

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Cluster Openbaarheid van bestuur
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag 
Postbus 20350 | 2500 El | Den Haag

M 06-p:ie"“ j 
T 070^.1-2e ]
F 0^.1-2e ]
E minvws.nl

Verzonden: maandag 5 September 2022 10:35
(Sminaz.nl: iMfiieltaminaz.nl:Aan: [e''©.i

(5)minbzk.nl>: 5-1-2e.......... I

@minbuza.nl: jm|j|^@minbuza.nl:

<?Lt2eT
5.12e

@minbzk.nl>:
fa)minezk.nl:^m|@minezk.nl: 

(DJZ/PUBLIEK) ^m|(5)minfin.nl>;g.1-2e

_j(5)acoi.nl>: 
"TlOminezk.nl:

!e



(DJZ/PUBLIEK) Jf5)minfin.nl>: Woo verzoeken DJZ <fj|. 1
I - HBJZ^

^j@minienw.nl>: Ull-Ze

>:
S-HBJZ'|@minipnw.nl>jB. 1-^e

8@minienw.nl>: lenW-- HBJZd
Woo-verzoeken artikel 4.1 >;

;§[1]|^ (aminjenv.nl; ^faminipnv.nl: &.T-2l faminocw.nl::e h'
.;gCT i; y* -f''.

■l£.
ni>;rFZe ]faMIN.S7W.NI>: *Postbus WBJA Woo

|faminvws.nl>: _Dienstpostbus
in

>;gT2e
vws wjz Woo g:t-2i 
Onderwerp: IWO 6/9: agenda en stukken 
Urgentie: Hoog

Jfaminienv.nl>;

Goedemorgen alien,

Hierbij de korte agenda en de stukken voor het IWO van morgenmiddag.

Met vriendelijke groet,

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



103 Van:
Aan:

amindfif.nT:
QnwihTk.nT:

BrnmeAnr;
illFIO.Vtoo 
- mi7: lenW-

IWO 6/9: agenda en sbridcen (iOnderwcfp:
Datum:
Bi)iagen:

maandag 5 September 2022 11:47:00
VenJan IWO 71 atiniishis 2027 dnnr 
OwefTirl* dmartemenralp mntartnenpvens Wno (16 aiinii<tiis 7077^ Horn
Woo naramftpre - nrw Hnnt
220810 FORMAT InfonnatiestafaiiJt 2023 Woo-verzoeken (versie Q2092022l.dQCX
AnenHaminr VWS fiijtsnralten mnfpntstiilikpn ak persoonlnke beleidsoQvattinQenlnnso
Agenda TWO 6 September ?02? dont

Prtorftelt: Hoog

Goedemorgen alien (vervolg),

HierbiJ nogmaals de agenda en stukken voor het IWO van morgenmiddag, nu aangevuld met 
agendapunt + stuk van VWS.

Met vriendelijke greet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Van:
Verzonden: maandag 5 September 2022 10:35
Aan:



.lOwVjiissJ-iiayiii-ViJTOv,

Onderwerp: IWO 6/9: agenda en stukken 
Urgentie: Hoog

Goedemorgen alien,

Hierbij de korte agenda en de stukken voor het IWO van morgenmiddag.

Met vriendelijke groet,

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, . 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Van:
Aan:

I: aoendapunten?Onderwcfp:
Datum:
Bi]lagen:

RE: IWO
donderdag IS September 2022 10:13:20 
Besluir no bcTwaar -Dorx

Beste

(concepten POKGraag zou ik bijgevoegde conceptbeslissing vt)or|
Kamerbrief) aan het IWO willen voorleggen, zodat eventuele op- en aanmerkingen dinsdag
kunnen worden besproken.

Greet,

Van:
V(

@minbuza.nr;Aan:

I (DJZyPUBLIEK); Woo 
- HB3Z;

lenW-Woo-

9; agendapun^?
Urgentie: Hoog

Goedemiddag alien,

Graag horen we weer of Jullie nog agendapunten hebben voor het a.s. IWO van volgende week 
dinsdag 20/9.

Met vriendelijke groet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

ma-do)

Drt bericht kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiifk aat\ u is 
toegezonden, wordt u vereocht daf aan de atzerxler te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aanspraket jkheid voor schade, van we ke aand ook. die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten
This message may contain informabon that Is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mi^ke, you are requested to inform the serrder and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting Itot the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:

105

sVWSWJZWoq:
IWO 20(9: agenda en stukken 
vrijdag 16 September 2022 11:25:00 
Anenda tWO 20 sertemher 202?.dor«
Versfan IWO 6 a-nH»mhpf 2022.dQCX
Qverzicht denartei
Besluit QO bezwaa _________
antwQQfden-on-karnervraoen over-het bewust-vertraoen van rvob-verznekenTen heUietalm-van-
dwannsnmmenndf
Brilaoe 1 -owy7kiit-nQQ-onprKtaande-infQfTnatiever7Qekefi-taii msrKtpntv-van-alnpmfW-TalmrLndf
hiilaoeZ-civefTklit-DCT-ministerie-van-rechterlnke^uitSDfaken waarhii^-pn^pfmrin-K neypt-eiwrwra-ndf
Hrilaoe 3 verslaoenHwo-ZOZO ndf 
Biilane ^-vpfdaoen-iwp-2021 f?i.Ddf

Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

dk ntHlpwnc Wnn (17 <yntpmhpf 20221 Hfint

Prlorftelt: Hoog

Goedemorgen alien,

Hlerblj stuur Ik Jullle de agenda en de stukken voor het a.s. IWO van 20/9 op onze vertrouwde 
Webex-locatie (zie outlook).

Met vriendelijke greet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

ma-do)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties105a

Contactpersoon

T (ma-do)
]@minbzk.nlmm

Datum
13 September 2022

Kenmerk
2022-0000515123

agenda Agenda IWO 20 September 2022

20 September 2022 15:00 
Webex-reeks 'IWO 2022'

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

Opening en mededelingen1.

Verslag IWO
BijI.: Verslag IWO 6 September 2022, Overzicht interdep. Woo- 
contactadressen

2.

T.i.: Beantwoording KV Omtzigt over bewust vertragen van Wob- 
verzoeken en bet betalen van dwangsommen 
BijL: Brief met vier bijiagen

3.

Conceptbeslissing voor de heerg^SH^
BijL: Concept besluit op bezwaar

Bespreking van opgedane praktijkervaringen met artt. 5.5 en 5.7 Woo

(concepten POK Kamerbrief)4.

5.

Interdepartementale Woo-verzoeken 
-Woo-verzoek jOFSel naar afstemming KV Omtzigt 
-Woo-verzoetenPU naar IWO-verslagen 2022

6.

Rondvraag en afsiuiting7.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties
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BZK/CZW

Contactpersoon

T 06-1 (ma-do)
@minbzk.nl

Datum
14 September 2022

Kenmerk
2022-0000511575

verslag Verslag IWO 6 September 2022

6 September 2022Vergaderdatum

(BZK/vz),aBs: (BZK),Aanwezig

(j&v), (szw), mmmm
(ocw), Bip’

(VWS),
(DEF),

(FIN),||||i 
(EZK/LNV), 
(BZ),

(I&W),
(bzk)biP (OCW)

(i&w),b:i^-..r ■ (EZK/LNV),Afwezig
(AZ)iiJ

1. Opening en mededelingen
Voor departementen die zienswijzeverzoeken hebben ontvangen m.b.t. 
een verzoek over chatberichten: er gaat nog een slag overheen.
Met aanbieden van zienswijzeverzoeken moet beter gestroomlijnd worden. 
Aan de orde komt o.m. de manier van beoordelen, m.n. m.b.t. de 
invulling van 'eenheid van kabinetsbeleid' en de reikwijdte bij beoordeling. 
DEF heeft de afspraken over zienswijzeverzoeken ca. 2 maand geleden al 
op papier gezet. BZK heeft nog nader overleg met VWS m.b.t. casus.

2. Verslag IWO
Met verslag van bet IWO van 23 augustus wordt goedgekeurd en is hierbij 
vastgesteld.

3. Terugkoppeling bespreking Kamerbrieven
Er zijn 4 brieven die betrekking hebben op de Wet open overheid:
-Reactie op NRC-artikel: antwoord is, mede namens J&V en I&W tekenlijn
in.
-Reactie op schriftelijk overleg: gereed en is tekenlijn in.
-Vraag Kamerlid Omtzigt m.b.t. dwangsommen en vertragen Woo- 
verzoeken: in de brief wordt voorbeeld genoemd waarbij gezegd zou 
kunnen worden dat er een vorm van onnodige vertraging heeft 
plaatsgevonden bij de afhandeling van een Wob-verzoek. De antwoorden 
zullen mogelijk leiden tot verdere vragen aan departementen. BZK vraagt 
aandacht voor de voorrang aan Woo-verzoeken en het vermijden van 
vertragingen.
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Datum
14 September 2022

-Brief met cijfers rapportagegegevens: nieuwe versie gereed.
Andere Kamerbrief betrofvraag aan AZ: behandeld i.s.m. OCW en BZK, 
had relatie met Archiefwet, m.n. archivering chatberichten. Hierover is 
advies gevraagd aan coliege informatiehuishouding - verwacht in Q4,

4. Model jaarlijkse rapportage in de JBR
RDDI, interdepartementaal IHH-dashboard, 1® fase is afgerond. Streven is 
aan te sluiten bij lopende programma's.
BZK heeft aanpak jaarlijkse rapportage over Woo-afhandeling in Jaarlijkse 
Bedrijfsvoeringsrapportage Rijk (JBR). Op soortgelijke wijze te 
rapporteren als in de voorheen gebruikte interne rapportage van J&V, 
vaststellen vast rapportage-elementen, deze elementen moeten goed 
worden gedefinieerd.
Puntsgewijze bespreking elementen onder'Gegevens/eenheden': 
-Afhandeling, op 2 manieren: met besluit, of zonder besluit; reden hierbij 
weglaten (hooguit in later stadium in voetnoot)
-Termijnen: termijn hangt van diverse omstandigheden af; niet per 
definitie binnen 4 weken, wel incl. alle andere termijn-varianten 
(opschorting, zienswijzen, etc.) binnen de grenzen van de wet 
-Besluit: deelbesluiten niet meetellen, onderscheid m.b.t. VWS-gegevens 
tussen covid en niet-covid, eventueel regel toevoegen voor'in 
behandeling en genomen deelbesluit. J&V geeft vragen en opmerkingen 
hierover door aan BZK.
-Afhandeling binnen 'afgesproken termijn'; m.b.t. expliciete toestemming; 
hoe dit te definieren, alleen echt expliciet (met risico op verharding en 
juridisering) of ook impliciet? Ook impliciete afspraken goed vastleggen, 
verzoek tot uitstel burgervriendelijk inkleden, misschien hier beter 
'afgestemd' dan 'afgesproken' hanteren, als minder harde formulering. 
Belangrijk hierbij is 1. e.e.a. in goed contact met verzoeker afspreken en 
2. dit goed vastleggen in dossier i.v.m. verantwoording achteraf.
Mogelijke categorieen: afgehandeld binnen termijn, afgehandeld buiten 
termijn i.o.m. verzoeker, afgehandeld buiten termijn 
-Gemiddeld aantal openbaargemaakte stukken; schrappen, nadenken 
over betere indicatie voor werklast, bijv. aantal beoordeelde Stukken. 
Hierbij discussie over interdepartementaal dashboard.
-Woo-bezwaren: zelfde onderscheid maken als bij primaire besluiten; bijv. 
'(Deels) gegrond' en andere varianten zoals niet-ontvankelijk. 
-Woo-beroepen: sommige ministeries merken op dat dit mogelijk voor 
een vertekening gaat zorgen i.v.m. veel langere doorlooptijd, want het 
gaat om Wob-verzoeken van voorgaande jaren.
-Bij de cijfers en tabellen moeten ook tekstuele toelichtingen gegeven 
worden.
Aandachtspunten:
-bekijken onderscheid VWS covid/niet-covid 
-andere definiering 'afgesproken termijn'
-aantallen pagina's er uit
-kijken naar beroep en bezwaar (deels gegrond)
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Datum
14 September 2022

5. g?r2r~7'~"""

6. Zienswijzeverzoeken OCW en VWS
], over financiering commissies (BZK): DEF en SZW hebben

besluit genomen
-Verzoekpg m.b.t. coronasteungelden; verzoeker laat informatie 
bezinken maar er is geen reactie ontvangen (FIN nam afwijzend besluit, 
op laatste dag reactie en overleg)

7. Rondvraag en afsiuiting
Art. 5.5 Woo: al eerder besluit genomen m.b.t. inzage in eigen stukken; 
nog geen departement bekend met besluiten op 5.5 
Expertise centrum Europees Recht stuurt nog mail i.v.m. 
informatieverzoek

Pagina 3 van 3



107

B.1-2e___I
Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum;
Bijiagen;

RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r IWO 8/3/2022)
dinsdag 8 maart 2022 17:30:50
VRAGENLIJST Inventarisatie afliandelinasoroces Wob verzoeken.mso

Hallo

Graag een aparte IWO-map aanmaken, zie hierbij in dat kader ook de reactie vanuit FIN.

Dank alvast

Van:t4-2epM^iM

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:21
Aan:rF2e

Onderwerp: FW; Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r 
IWO 8/3/2022)

(a)minbzk.nl>

■. . ' . (S)minbzk.nl>

Hallo Ip,
Zie in mjiage bijdrage van J&V op uitvraag inrichting Wob-proces. Wii jij de evt. reacties 
verzameien, of zai ik er een apart IWO-werkmapje voor oprichten?

Van: Wob-co6rdinatiedesk|B/l-2!..........

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 17:16
>

Aan: 13^ @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp voor 
IWO 8/3/2022)

Vanwege het uitgestelde IWO kan ik toch nog binnen de termijn aan dit verzoek voldoen 
© Bijgaand de ingevulde vragenlijst van JenV.

Groet,

"* V. (S)minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10
Aan @minaz.nl;|i33il' nl fSminhuza.nl:fein.

mi>; BZK-Wob-Ontvangst|5-=-1-2i

le
(DJZ/PUBLIEK) <fg||g6|@minfin.nl>:(DJZ/PUBLlEKlifP|faminfin.nl>;fi.t-2e 

Wob verzoeken DJZ

H^-IZ <|p^e*^h@minipnw.nl>: Wob-loket
^@minienv.nl>: Wob-cobrdinatiedesk

a-HBJZ>;iFr2e
?i-HBJZ<me 3@minienw.nl>:ia[i^ell

>:
H BD/DWJZ/JZW 
Pm§]| - BD/DGC-19 <p||^|^@minienv.nl>;m||^f5)minocw.nl: 

©miDQCwjil;
^BiiamlDizwjil>; t-2e

>;

le
^^PPm(S)mins7w.nl>: *postbus WBJA WOB



~]@minvws.nl>;P71-ZeMjfU-!

@minvws.nl>: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob <§.t^ 
BD/DGC-19 i:T^r:ZI]@minienv.nl>: §igel@minaz.nl

]

Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r IWO 
8/3/2022)
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van

Beste alien,

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen juiiie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendeiijke groet,

Coordinerend juridisch speciaiist / afdeling juridisch advies 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T
Bgg 070B J -2e]

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

Dit bericht kan mformatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, word* u veizocht Oat aan de a^zender te melden en het bericht te vervrijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakeijkheid voor schade van we ke aard cok, d e verband houdt met nsico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
benchten
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 ii 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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ige“liDJZ/EUELIEK)

SI
Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum;
Bijiagen;

VRAGENLUST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken
dinsdag 8 maart 2022 17:27:08
VRAGENLUST Inventarisatie afhandelinosproces Wob verzoeken.docx

Deze had je nog van mij tegoed. Excuus voor de late aanlevering. Hopelijk heb je hier lets aan.
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VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken

*Graag de reactie in een word document opnemen direct onder de vragen.

Algemeen

1. Wie behandelt een Wob-verzoek?

Directie Juridische Zaken (DJZ), de Wob-jurist voert de regie over de afhandeling van bet 

verzoek.

2. Is de afhandeling centraal of decentraal belegd?

Centraal. DJZ coordineert de afhandeling van de verzoeken. De directies inventariseren de 

stukken en beoordelen of deze onder de reikwijdte van het verzoek vallen. Het lakwerk wordt 
deels gedaan door een ondersteuningspool en deels door beleidsmedewerkers zelf (met name 

de inhoudelijke lak).

De niet politiek-bestuurlijke Wob-verzoeken die bij de uitvoeringsorganisaties (Toeslagen, 
Belastingdienst, Douane) worden ingediend, worden ook door die uitvoeringsorganisaties zelf 
afgehandeld. De politiek-bestuurlijke Wob-verzoeken worden door DJZ afgehandeld.

2a. Bij centrale afhandeling: Uit hoeveel FTE bestaat dit? Hoe is de opbouw van het Wob-team? . 
2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?

Overige relevante opmerkingen?

1 teamleider Wob- 
ondersteuningsunit

13WO

1 Wob-coordinator 13WO
11/128 Wob-juristen WO

13 Wob-medewerkers HBO 9
2 administratief medewerkers 6MBO

Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?
Verantwoordelijk voor opzoeken/aanleveren van de stukken, het beoordelen van de stukken 

in het kader van de reikwijdte van het.verzoek, het (inhoudelijk) lakken van de documenten 

en wat er uiteindelijk wordt gepubliceerd. Dus verantwoordelijk voor de inhoud van de 

stukken.

3.

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridische zaken?
DJZ coordineert de afhandeling van het Wob-verzoek, adviseert, doet de juridische controle 

op hetgeen gelakt is en schrijft het besluit.

4.

Wat is de rol van communicatie en/of bestuursadvisering?
Communicatie is aanwezig bij het interne startgesprek van media gevoelige Wob-verzoeken, 
onderhoudt contact met journalisten en stelt eventuele woordvoeringslijnen op. 
Bestuursadvisering is aanwezig bij het startgesprek bij politiek-bestuurlijke Wob-verzoeken 

en adviseert/informeert ambtelijke top over de openbaarte maken documenten.

5.



Wie ondertekent het Wob-besluit en is daarbij de inhoud van het besluit (volledige 

toewijzing, gedeeltelijke toewijzing, volledige afwijzing, alleen lakken van namen) nog 

relevant?
Momenteel wordt het Wob-besluit ondertekend door (piv.) afdelingshoofd publiekrecht. We 

willen echter naar situatie toe dat verantwoordelijk beleidsdirecties de Wob-besluiten zelf 
tekenen. De uitvoeringsDG's wachten op de mandaatregeling die het mogelijk maakt om 

hun eigen besluiten te ondertekenen. Dit in aanloop naar een herverdeling van deze taak 

departementaalbreed.

6.

Wie is verantwoordelijk voor bijhouden termijnen, verdagingen e.d.?7.
DJZ

Hoe is de publicatie geregeld en binnen hoeveel dagen wordt gepubliceerd? 

DJZ zorgt voor publicatie. Dit wordt binnen'vijfwerkdagen gedaan.
8.

Rollen en verantwoordelijkheden beslissing op bezwaar

9. Wie behandelt het bezwaarschrift op een Wob-besluit?
Het Wob-team van DJZ. Een andere jurist dan degene die het primaire besluit heeft 

behandeld.

10. Wie ondertekent de beslissing op bezwaar?
Op dit moment nog de SG. We willen naar de situatie toe dat de directeur DJZ de beslissing 

op bezwaar tekent.

Ondersteuning

Welke ict-ondersteuning (lees: laktool) wordt gebruikt? 

ZyLAB (on premise versie)
11.

Is er een Wob ondersteuningsunit en welke ondersteuning wordt geboden bij 
inventarisatie/lakwerk/archivering etc.?
Ja, de Wob-ondersteuningsunit helpt bij het lakken van namen en administratieve taken 

zoals het versturen van zienswijzen. Verder willen we er naar toe dat de medewerkers ook 

meer inhoudelijk kunnen gaan lakken en ook kunnen gaan helpen bij het zoeken van de 

documenten (met name op de netwerkschijf, dus niet in e-mailboxen).

12.

Overig

Wat acht je nog meer relevant om hier te vermelden in het kader van het Wob proces bij 
jouw departement?
Per DG is er een zogeheten Wob-aanspreekpunt die voor zijn/haar betrokken DG het 
aanspreekpunt is voor eenvoudige Wob-vragen van beleidsmedewerkers en ook betrokken 
is bij de inhoudelijke afhandeling van de Wob-verzoeken. Daarmee vormt hij/zij de spil voor 

de informatie voorziening richting de DG.

13.

I,
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Wob-coordinatledesk

RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (readies svp v66r IWO 8/3/2022) 
dinsdag 8 maart 2022 17:16:05
VRAGENLIJ5T Inventarisatie aftiandellnosoroces Wob verzoeken - antwoorden JenV.docx

Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:
Bijiagen:

Dag

Vanwege het uitgestelde IWO kan ik toch nog binnen de termijn aan dit verzoek voldoen 
© Bijgaand de ingevulde vragenlijst van JenV.

Greet,

.nl>Van
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10
Aan: jSt-ile ^K^@minbuza.nl;B^l (Sminbuza.nl;(Sminaz.nl;

;BrF2e1J•••
@minbzk.ni>; BZK-Wob-Ontvangst

(Sminezk.nl; S.1-2i
@minfin.nl>;jO^ __  (DJZ/PUBLIEK)

>;P.1-2e
^(Sminfin.nl>;(DJZ/PUBLIEK)

Wob verzoeken DJZ <#■1-21 I - HBJZ
(Sminienw.nl>; #1-2e
HBJZm^^Jd@minienw.nl>; Wob-loketp.t-2i

@minjenv.nl>; Wob-codrdinatiedesk wm>,
f^@minjenv.nl>;#1-2~e ]@minocw.nl;

minienw.nl>;- HBJZ [e
its>

H- BD/DWJZ/JZW

- BD/DGC-19
P

(Sminocw.nl;
^2|(Sminszw.nl>; #T-2e ""

re
... fe- |^@minszw.nl>; *postbus WBJA WOB<1

i>;#1-2e . jy—@minvws.nl>;iOe
(Sminvws.nl>; _#.1-2l 

BD/DGC-19 <jO-2e , l(Sminjenv.nl>; 1^
; if' eIS

@minaz.nl
Onderwerp; Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r IWO
8/3/2022) 
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van

Beste alien,

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T06-gUf^
Bgg 07^.1-

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag



■ Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatlen die niet voor u is bestenid. 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.

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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VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken

Algemeen

1. Wie behandelt een Wob-verzoek?
be afhandeling van Wob-verzoeken is bij JenV een samenwerking tussen een jurist en de 
dossierhouder.

2. Is de afhandeling centraal of decentraal belegd? 
Decentraal.

2a. Bij centrale afhandeling; Uit hoeveel FTE bestaat dit? Hoe is de opbouw van het Wob-team? 

2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?

3. Overige relevante opmerkingen? '
Er wordt bij JenV op dit moment nagedacht over centralisering van het Wob-prpces. Een 
onderzoek naar de knelpunten in het Wob-proces bij JenV heeft aangetoond dat het aantal 
afhankelijkheden daarmee kan worden verminderd, waardoor op diverse momenten in het 
proces tijdswinst kan worden behaald.

Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?
De dossierhouder inventariseert de documenten aan de hand van de in het Wob-verzoek 
bepaalde reikwijdte. Indien nodig wordt daarover een overleg gevoerd met de jurist en/of 
de verzoeker. De dossierhouder geeft ook aan waar in de documenten gevoeligheden zitten 
en doet een voorstel voor te lakken passages onder de Wob.

4.

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridische zaken?
De decentrale juridische directie verzorgt de proceshandelingen, bereidt het besluit voor en 
beoordeelt of passages vallen onder een van de uitzonderingsgronden van de Wob. Ook 
zorgt de decentrale juridische directie ervoor dat de tekenlijn wordt doorlopen en dat het 
besluit wordt getekend en verzonden. De centrale juridische directie doet een visie vooraf 
op de Wob-besluiten en toetst daarbij aan de juridische kaders en op uniformiteit.

5.

Wat is de rol van communicatie en/of bestuursadvisering?
Bij Wob-verzoeken die afkomstig zijn van de media lopen de contacten via de Directie 
Communicatie. Ook adviseert de Directie Communicatie over publicitaire risico's en 
eventuele woordvoeringslijnen daarvoor. De Directie Bestuursondersteuning bekijkt alleen 
Wob-besluiten waarover vanwege de gevoeligheid van het onderliggende dossier de 
bewindspersonen worden geinformeerd.

6.

Wie ondertekent het Wob-besluit en is daarbij de inhoud van het besluit (volledige 
toewijzing, gedeeltelijke toewijzing, volledige afwijzing, alleen lakken van namen) nog 
relevant?

7.



Wob-besluiten worden bij voorkeur ondertekend op het niveau van het afdelirigshoofd of 
directeur van de decentrale juridische directie. Als de politiek-bestuurlijke gevoeligheid 
daartoe aanleiding geeft of als een Wob-verzoek DG-overstijgend is, kan worden besloten 
om het Wob-besluit op een hoger niveau af te doen. De inhoud van het besluit is niet 
bepalend voor het niveau waarop de ondertekening plaatsvindt.

Wie is verantwoordelijk voor bijhouden termijnen, verdagingen e.d.? 
De decentrale juridische directie

8.

Hoe is de publicatie geregeld en binnen hoeveel dagen wordt gepubliceerd?
De decentrale juridische directie zorgt voor publicatie van het Wob-besluit. De 
interdepartementaal afgesproken termijn van 5 werkdagen is daarvoor leidend. Bij grote 
drukte kan het voorkomen dat deze termijn niet wordt gehaald. Bij Wob-besluiten waarover 
het parlement wordt geinformeerd, vinden de bekendmaking aan verzoeker en de publicatie 
op hetzelfde moment plaats.

9.

Rollen en verantwoordelijkheden beslissing op bezwaar

10. Wie behandelt het bezwaarschrift op een Wob-besluit?
De centrale juridische directie behandelt de bezwaren tegen Wob-besluiten.

11. Wie ondertekent de beslissing op bezwaar?
De beslissing op bezwaar wordt een niveau hoger getekend dan het niveau waarop het 
primaire besluit is getekend. Indien het primaire besluit is getekend op het niveau van het 
afdelingshoofd of de directeur van de decentrale juridische directie, dan volstaat in bezwaar 
ondertekening door het afdelingshoofd of de directeur van de centrale juridische directie.

Ondersteuning

Welke ict-ondersteuning (lees: laktool) wordt gebruikt?
Zylab voor de meer complexe zaken en Adobe Pro voor eenvoudige zaken.

12.

Is er een Wob ondersteuningsunit eri welke ondersteuning wordt geboden bij 
inventarisatie/lakwerk/archivering etc.?
Nee, er is wel ondersteuning vanuit het Dienstencentrum voor complexe zoekslagen en 
vraagstukken in Zylab.

13.

Overig

Wat acht je nog meer relevant om hierte vermelden in het kader van het Wob proces bij 
jouw departement?
Omdat de wettelijke termijnen in veel gevallen niet worden gehaald, wordt bij JenV 
nagedacht over het oprichten van een centrale Wob-unit. Deze zal echter op korte termijn 
nog niet operationeel zijn.

14.



110
- ■ iJ-HBJZ

A-2e 
3.1-2e

Van;
Aan:

■ ■■ - HBJZCc: • * 41
RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (readies svp v66r IWO 8/3/2022)Onderwerp;

Datum:
Bijlagen;

donderdag 24 februari 2022 10:50:19
VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelinasDroces Wob verzoeken Infrastructuur en Waterstaat.docx
Processchema-deel 2.Ddf

Ik had het al geleverd, maar voor de zekerheid stuur ik het mee.
Als je nav de informatie nadere info nodig hebt, horen we het graag.

Groet^

Mw. mr. __ |
Juridisch advIseuF^li'Wdb contactfunctionaris 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Hoofddirectie Bestuurlijk Juridische Zaken 
Rijnstraat 8 
2515 XP Den Haag 
Postbus 20901 
2500 E>^ ^e_n Haag 
Tel: 06 fell

Van:5.1-2e @minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10
Aan: gMI(5)minaz.nl;iT^i n;gT-Te

'____________________________i \___________--...I

(3mindef.nl;
(3minbzk.nl>; BZK-Wob-Ontvangstp.1-Zi 

(a)minezk.nl;8.1-J2r

^eT|@minbu7a.nl:p; le'- @minbuza.nl;

>;

@minezk.nl;[e m
(5)minfin.nl>;|E^e. (DJZ/PUBLIEK) (aiminfin.nl>;(DJZ/PUBLIEK)

Wob verzoeken DJZtTT^T ^ ^
|gBl^i|gel^(5)minienw.nl>;S.1-2e

P - HBJZ
]^^(S)minienw.nl>;

0-
g - HBJZ ^l:Ze 

@minienw.nl>; Wob-loket- HBJZ >;
ji-Ze J'r^@minjenv.nl;5?f:Zr 
ft-1^e|il^@minoc\/wnl;|S.1-2t 

@ m i n s z w. n I >; S.1-2e ^...

Er28@ minjenv.nl; nocw.nl;i-iii
)

^m@minszw.nl>; *postbus WBJA WOB

:yf2'
(3minvws.nl>; _Dienstpostbus VWS WJZ Wob <p. 1 -21 

](Siminjenv.nl;^||||^e^ (3minaz.nl 
Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp voor IWO

:e

8/3/2022) 
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van:

Beste alien,

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet,



Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T06-irWe^
Bgg 070ij-2e1

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
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VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken

*Graag de reactie in een word document opnemen direct onder de vragen.

Algemeen

1. Wie behandelt een Wob-verzoek?

Bij het bestuursdepartement van het ministerie van lenW warden Wob-verzoeken behandeld door de 
Wob Unit. Deze is ondergebracht bij een apante afdeling bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken.

ZiJ behandelen de verzoeken: onderhouden contact met verzoekers, schrijven de besluiten en 
beslisnota en beoordelen en lakken de documenten. Er is voor elk verzoek een beleidsdirectie 
verantwoordelijk en een ofmeer beleidsmedewerkers die de documenten verzamelen en mee helpen 
beoordelen. De beleidskolom blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat. De Directeur-Generaal 
ondertekent het besluit.

2. Is de afhandeling centraal of decentraal belegd?

De afhandeling is centraal belegd. Wob-verzoeken komen allemaal binnen bij de Wob Unit en aldaar 
behandeld.

2a. Bij centrale afhandeling: Uit hoeveel FTE bestaat dit? Hoe is de opbouw van het Wob-team?

De Wob Unit bestaat uit een aantal cobrdinatoren (thans 4), die zijn gekoppeld aan een DG (er zijn 4 
DG's) en een groep van 17 ondersteuners.

2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?

De cobrdinatoren hebben W.O niveau (schaal 11/12)

De Juridisch ondersteuners hebben HBO Recht niveau (schaal...

Overige relevante opmerkingen?

Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

3. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?

De beleidsdirectie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de documenten en voor het besluit.

4. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridische zaken?

Zie hierboven.

Overig



5. Wat acht je nog meer relevant om hier te vermelden in het kader van het Wob proces bij 
jouw departement?

De Wob Unit heeft nauw contact met andere relevante directies, zoals de directie 
Bestuursondersteuning (Bureau SG) en Directie communicatie. Tweewekelijks is er een Wob 
regieteam dat lopende Wbbzaken bespreekt en regelmatig worden strategische onderwerpen 
besproken.
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A

Wob-verzoek 
wordt ingediend 

bij lenW

Verantwoordelijk:

Startgesprek
Verantwoordelijk:

Wob-unit
Vereist:

Betrokken
beleidscollega's + DCO

Beschikbaar:
Startdossier

Contact Producten:
Wob-unIt bereldt woor:

1) Aangevuld startdossier
2) Verdagingsbrief
3) Contact ander 
bestuursorgaan 
Etc etc
Ondertekenlng; Beleld

Centrale registratie Wob- 
verzoek

met beleidsdirectie en 
plannen startgesprek

—^tetantwoordelijk: 
Wob-unit

Vereist;
inspreekpunt beleld

Producten
Verantwoordelijk;

Wob-unit
Startdossier

Ontvangstbevestiging
Verantwoordelijk:

Wob-unit Producten
Verantwoordelijk:

Wob-unit
Ontvangstbevestig

W

1ing

Producten 
1) Verzoeken om 
zienswijzen etc.

Producten
1) InventarisMjst
2) Bewerkte 
documenten

Zienswtjze verzoeken 
derden

Verantwoordelijk:
Beleidsdirectie

Eerste overleg 
beoordeling bewerkte 

documenten 
Verantwoordelijk: 
Beleidscollega's 

ism Wob*co

Inventariseren en 
eerste bewerking 

documenten 
Verantwoordelijk: 

Wob-unit

Verantwoordelijk:
Wob-unit Aanleveren

documenten
Verantwoordelijk:
Beleldscoliega's

Verantwoordelijk:
Wob-unit

Wob-unit bereldt brieven 
voorOndertekening: Beleld

OfNadere beoordeling 
bewerkte documenten 

Toepassing 
uitzonderingsgronden 

Verantwoordelijk: 
Beleldscollega's 

ism Wob-eo

Producten 
1) Verfijning lakken 
documenten

Producten
RONDZENOMAP
Verantwoordelijk:

Beieid

Producten
1) Wob-besluit
2) Inventarislijst
3) Nota tbv 
ondertekening Wob- 
besluit
Verantwoordelijk: Belaid 
Vereist: Wob-unit 
Ondertekening: Beieid

Monitoren voortgang 
rondzendmap 

Verantwoordelijk: 
Wob-unit ism beieid

Verzenden besluit 
Verantwoordelijk: 

Wob-unit ism DCO

Verantwoordelijk:
Wob-unit

2
Producten Publicatie besiutt .-FFl

Toegankelijk dossier 
ivm mogeiljk bezwaar 

en beroep
Verantwoordelijk: .:

DCO Op aangeven van : 
Wob-unit 1^7?^' ’■t

VerantwoordeHjk:
Wob-unIt ermijn: 5 werkdagen m ? 

verzending besluit v-:



Ill

Van:
Aan:

en modenxieven Woo (readies svp vodr IWO 8/3/2072)Ondenwerp:
Datum:
BiJIagen:

RE: Uitvraag naar inriditing Wob-| 
vwiensdag 9 maart 2022 14:25:32 
VnAfiFNI IKT Inventarisahe afttandelinnsnrnrps Wnh vermeken fFTKI NV^-dor»

Ha collega's,

Hierbi] de ingevulde vragenlijst van EZK-LNV. Ik heb een aantal ontwikkelingen die op dit 
moment besproken worden ook genoemd.

Groet,

@minszw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:35
Van:

Onderwerp: RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r 
IWO 8/3/2022)

en anderen,Hoi

Hierbij de door SZW ingevulde vragenlijst. BIJ SZW zijn wlj benieuwd naar de informatie van 
andere departementen. Ik ontvang daarom graag de ingevuide vragenlijsten van de andere 
departementen.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10
Aan:



1
£

x:
Mr.w■rr-.i.ija»V»iii'i"il < I

Ti Tf w
'T r • .• ;’fer-:•iSr' ^51

IM bA

Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r IWO 
8/3/2022)
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van Jaap-Willem:

Beste alien,

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer Ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet,

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T 06-il.l-Ze ] _
Bgg 070S.1-fe]

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

Dit benefit kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indian u met de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakeljkheid voor schade van we ke aard ook die verband houdt met nsico'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 Stafe accepts no liability for damage of any kind 
'esulting from the nsKs 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.



Ilia

VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken

*Graag de reactie in een word document opnemen direct onder de vragen.

Algemeen

1. Wie behandelt een Wob-verzoek?

Een Wob-verzoek wordt in behandeling genomen door een (beleids)medewerker van de directie waar 
bet Wob-verzoek betrekking op heeft. Dit is meestal de dossierhouder van bet onderwerp waar bet 
Wob-verzoek betrekking op beeft moor bet kan ook een collega binnen die directie zijn.

2. Is de afhandeling centraal of decentraal belegd?

De afbandeling is decentraal belegd. De directie Wetgeving en Juridiscbe Zaken registreert 
ontvangen Wob-verzoeken en draagt zorg voor kennismanagement/-verspreiding. WJZ zet de 
betreffende Wob-verzoeken uit bij de Wob-contactpersonen van de DG ofdirecties. Elke DG of 
directie beeft een Wob-contactpersoon. Die contactpersoon zorgt ervoor dat bet Wob-verzoek bij de 
verantwoordelijke directie wordt uitgezet en dat een bebandelaar wordt aangewezen.

2a. Bij centrale afhandeling: Uit hoeveel FTE bestaat dit? Hoe is de opbouw van het Wob-team?

2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?

3. Overige relevante opmerkingen?

De ondersteuning vanuit WJZ vindtop twee manieren plaats: inboudelijke Juridiscbe advisering en 
indien gewenst administratieve procesondersteuning door de WJZ Wobondersteuningsunit (actief 
sinds 15 Juni 2020).

De agentscbappen RVO.nl, AT, SodM en de NVWA bebben bun eigen proces en doen besluiten binnen 
bun eigen mandaatstructuur af. Als een besluit politieke of publicitaire gevolgen kan bebben ofals 
van de gebruikelijke toepassing van de uitzonderingsgronden wordt afgeweken, dan wordt bet 
besluit door RVO, AT of NVWA met een nota ter goedkeuring aan de pSG voorgelegd alvorens 
ondertekend en verzonden te worden.

Juridiscbe advisering

Er wordt altijd een jurist van de juridiscbe afdeling gekoppeld aan een Wob-verzoek op bet moment 
dat dit verzoek wordt uitgezet bij de bebandelde afdeling. Deze jurist is dan contactpersoon voor 
vragen en zal uiteindelijk ook de juridiscbe toets uitvoeren. feeder werden verzoeken verdeeld over 
een bredere groep juristen. Sinds zomer2021 is gekozen om de Wob-advisering te centreren bij 5 
juristen die bier dedicated mee bezig zijn (bet Transparantiecluster). Zij adviseren ook over 
toepassing artikel 68 Grondwet en actieve openbaarmaking.

Ondersteuning

Op aanvraag wordt een ondersteuner aangewezen om te belpen bij de afbandeling van een Wob- 
verzoek. Zij nemen een bebandelaar mee in bet proces, maken brieven, stellen de inventarislijst op en 
doen een groot gedeelte van bet lakwerk.



Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

4. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?

De beleidsdirectie is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afhandeling van het Wob-verzoek. Alle 
verzoeken warden behandeld als project, waarbij de behandelend beleidsmedewerker samenwerkt 
met een jurist (WJZ), een communicatie adviseur (DC) en indien nodig een zoekexpert (Dl). Op 
verzoek van de behandelend medewerker kan een Wob-ondersteuner van de Wob- 
ondersteuningsunit van WJZ aan het projectteam warden toegevoegd. De behandelend 
beleidsmedewerkers verzamelen en beoordelen de documenten, schrijven het besluit en de nota. Het 
contact met verzoekers verloopt ook via hen, tenzij het een verzoek vanuit de media betreft. In die 
gevallen doet de directie Communicatie het contact.

Het informeren van de ambtelijke top en eventueel de bewindspersonen in het geval van politiek of 
mediagevoelige zaken wordt door de beleidsmedewerker afgestemd met bureau 
bestuursraad/bestuurlijke en politieke zaken (BBR/BPZ).

5. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridische zaken?

De betrokken jurist beantwoordt de vragen van de collega die het verzoek in behandeling heeft. Dit 
kunnen vragen zijn over o.a. de reikwijdte van het verzoek, de toe passing van de 
uitzonderingsgronden onder de Wob, het opstellen van een besluit en nota en de Wob-lijn van het 
departement. Door WJZ wordt bij elk verzoek een check gedaan op de beoordeelde stukken, het 
besluit en de nota. Bij ingewikkelde besluiten wordt door WJZ actief meegeschreven aan het besluit.

6. Wat is de rol van communicatie en/of bestuursadvisering?

Op het moment dat er een Wob-verzoek wordt ingediend door de media, wordt communicatie vanaf 
het begin geinformeerd over het verzoek en betrokken bij de afhandeling daarvan. De contacten met 
de media verlopen via Communicatie. Verder doet Communicatie altijd een check op het moment dat 
het besluit ter ondertekening wordt voorgelegd en bereid indien nodig een spreeklijn voor.

7. Wie ondertekent het Wob-besluit en is daarbij de inhoud van het besluit (volledige 
toewijzing, gedeeltelijke toewijzing, volledige afwijzing, alleen lakken van namen) nog 

. relevant?

De pSG's ondertekenen de meeste Wob-besluiten. Indien het besluit een simpele toewijzing inhoudt 
ofsiechts persoonsgegevens zijn weggelaten, kan een beleidsdirecteur het besluit ondertekenen. Een 
besluit wordt naast de parafen van de betrokken beleidsdirecteur en DG altijd voor medeparaaf 
voorgelegd aan DC en WJZ (coordinerend jurist).

Bewindspersonen worden geinformeerd over alle polltiek/mediagevoelige verzoeken dmv een 
informerende nota, met (mede)paraaf DG, directeur, WJZ (coordinerend jurist) en DC.

8. Wie is verantwoordelijk voor bijhouden termijhen, verdagingen e.d.?



De verantwoordelijkheid voor het bewaken van termijnen ligt bij bet dienstonderdeel wiens 
documenten het primair betreft. WJZ houdt een overzicht biJ van alle lopende Wob-verzoeken, 
inclusief de fase van behandeling en de uiterlijke beslistermijn, dat door iedereen kan worden 
geraadpleegd.

9. Hoe is de publicatie geregeld en binnen hoeveel dagen wordt gepubliceerd?

Zodra het besluit is ondertekend, wordt het besluit in beginsel geanonimiseerd en doorgestuurd naar 
de webredactie van AZ ter publicatie of op de Wobcovid website geplaatst. Dit gebeurt binnen 1-5 
dagen.

Rollen en verantwoordelijkheden beslissing op bezwaar

10. Wie behandelt het bezwaarschrift op een Wob-besluit?

De juridische afdeling in samenwerking met de betreffende beleidsafdeling die het Wob-verzoek in 
behandeling heeft gehad. De beslissing op bezwaar wordt in beginsel geschreven door de juridische 
afdeling.

11. Wie ondertekent de beslissing op bezwaar?

In beginsel de SG's.

Ondersteuning

12. Welke ict-ondersteuning (lees: laktool) wordt gebruikt?

Adobe PRO wordt nu gebruikt om documenten te lakken. De zoek&vind applicatie is beschikbaar om 
te zoeken in het DMS en de gezamenlijke T-schijf.

Er wordt gewerkt aan een geheel nieuw documentmanagementsysteem, namelijk Open Text Suite 
16-IRIS. Binnen dit systeem zal ook het Wob-proces beter worden ondersteund doordat er 
zaaksgericht gewerkt gaat worden en de.tooling geintegreerd is in het systeem. Voor het lakken 
wordt dan gebruik gemaakt van Brava.

Er worden op dit moment nog andere mogelijkheden verkend zoals Octobox, Zylab en Sorteria.

13. Is er een Wob ondersteuningsunit en welke ondersteuning wordt geboden bij 
inventarisatie/lakwerk/archivering etc.?

De Wob-ondersteuningsunit van WJZ neemt, indien gewenst, een groot aantal organisatorische en 
administratieve taken over van de behandelend beleidsmedewerker, zoals het organiseren van 
overleggen, het maken van een planning, het opstellen van brieven, het maken van een 
inventarislijst, het op instructie lakken van de documenten, het helpen bij het opstellen van het 
concept besluit, het verzenden van het besluit en de publicatie van de stukken via het ministerie van 
AZ. Er wordt momenteel gekeken of de unit standaard bij elk verzoek kan ondersteunen.

Overig

14. Wat acht je nog meer relevant om hier te vermelden in het kader van het Wob proces bij 
jouw departement?

Binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken, afdeling Juridisch Advies, zijn alle Wob-juristen 
verzameld In een Transparantlecluster waarblj er eens per week Wob-overleg plaatsvindt om de



zaken te bespreken. Daarnaast wordt tijdens dit overleg een terugkoppeling gegeven van wat er 
in het IWO is besproken. ‘
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SFZe:Van:

Aan;
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

4:

RETuTtvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp vobr IWO 8/3/2022) 
vrijdag 11 maart 2022 10:19:17
VRAGENLIIST Inventarisatie afhandellnasoroces Wob verzoeken.docx

Dagp.1-,
Bijgaand de ingevulde vragenlijst.

M.

Grt

Van:|rP2e (a)minbzk.nl> 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10

minbuza.nl>;
_______|mindef.nl;

(5)minbzk.nl>; BZK-Wob-Ontvangst <^|||§ 

@minezk,nl;
:MMI§KdJZ/PUBLIEK) <a|(S)minfin.nl>;gl3^P^^ 

(DJZ/PUBLIEK) <Bf1^^8^)|(5)minfin.nl>; Wob verzoeken DJZ

Aan; [e
(5)minbuza.nl>; WOB

• a le
>

5,

>;mm IT-.

- HBJZ- HBJZ M
@minienw.nl>J^J^e]^

^ >; QJ^|^]|||[|||||| @ m I n j e n V. n I; 
(5)minocw.nl;PS|^e

HBJZ
loket<^ 

m[^^@minjenv.nl;

7

(Sminocw.nl; 
@nninszw.nl>,^rt:>■

<m|||^]@|@minszw.nl>; *postbus WBJA WOB <j6.1-2i ■i>;
(5)minvws.nl>; _Dienstpostbus VWS 

(a)minjenv.nl;m^|^@ minaz.nl
@minvws.nl>;;e a

wjz Wob)5.1-2i
Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r IWO

>;

8/3/2022) 
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van

Beste alien.

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke greet,

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T OB-jS-t-jie i
Bgg07^.1-fel

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



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 hbudt 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.

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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VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoekeh

*Graag de reactie in een word document opnemen direct onder de vragen.

Algemeen

1. Wie behandelt een Wob-verzoek?
Primaire besluiten, bezwaar en beroep wordt allemaal behandeld door de beleidsdirecties 
samen met het Cluster Open Overheid binhen de Afdeling Nederlands Recht bij de Directie 
Juridische Zaken.

2. Is de afhandeling centraal of decentraal belegd?

Decentraal. De verantwoordelijkheid voor het behandelen van Wob-verzoeken is decentraal belegd; 
de directie of post die gaat over het dossier waar het Wob-verzoek op ziet is inhoudelijk 
verantwoordelijk, zorgt voor het verzamelen van de relevante documenten, beoordeelt deze en 
ondertekent het besluit namens de minister. Het Wob-cluster bij DJZ is naast juridisch adviseurook 
procesbewaker en aanspreekpunt voor de Bestuursraad, begeleidt het proces en ondersteunt de DG 
bij de behandeling van verzoeken.

2a. Bij centrale afhandeling: Uit hoeveel FTE bestaat dit? Hoe is de opbouw van het Wob-team?

2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?

1 FTE Coordinator (sl4, WO)
5 FTE Juristen (sll en sl2 WO)
4,5 FTE Juridisch medewerkers (s9 HBO/WO) 
0,5 FTE Administratieve ondersteuning (58)

3. Overige relevante opmerkingen?

De 5 FTE juristen worden in de eerste helft van 2022 volledig ingevuld. Op dit moment zijn 2 juristen 
actief.

Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

4. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?
Inhoudelijk verantwoordelijk. De beleidsdirectie zorgt voor het inventariseren van de 
documenten en voor een eerste lakslag, een eventuele nota door de beleidsdirectie in 
samenspraak met de medewerker van het Wob cluster.

5. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridische zaken?
Procesverantwoordelijk. Medewerkers van het Wob Cluster doen een tweede lak- en 
controleslag. Het besluit wordt door de medewerker van het Wob cluster opgesteld, 
medewerker Wob cluster leest mee op de nota. Medewerker wob cluster bewaakt 
termijnen, zorgt voor opschortingen.

6. Wat is de rol van communicatie en/of bestuursadvisering?



COM verzorgt de contacten'met verzoekers die journalist zijn. COM zorgt voor 
woordvoeringslijnen. Een keer per week vindt een regieoverleg plaatst met een medewerker 
van COM, bestuursadvisering en de Wob Coordinator waarbij nieuwe, media- en bestuurlijk 
gevoelige zaken besproken wOrden. Eens per vierweken vindt er een overleg plaats tussen 
de coordinator en een DG-contactpersoon.

Wie ondertekent het Wob-besluit en is daarbij de inhoud van het besluit (volledige toewijzing, 
gedeeltelijke toewijzing, volledige afwijzing, alleen lakken van namen) nog relevant?

Afdelingshoofd/directeur van de beleidsverantwoordelijke directie, ongeacht de inhoud van 
het besluit. In sommige gevallen wordt het besluit door de coordinator van het Wob-cluster 
ondertekend.

7.

Wie is verantwoordelijk voor bijhouden termijnen, verdagingen e.d.? 
De medewerker van het Wob cluster

8.

Hoe is de publicatie geregeld en binnen hoeveel dagen wordt gepubliceerd? 
Binnen 5 dagen

9.

Rollen en verantwoordelijkheden beslissing op bezwaar

10. Wie behandelt het bezwaarschrift op een Wob-besluit?
De medewerker van het Wob cluster, in samenwerking met de beleidsafdeling

11. Wie ondertekent de beslissing op bezwaar? 
, Directeur dan wel DG beleidsafdeling

Ondersteuning

12. Welke ict-ondersteuning (lees: laktool) wordt gebruikt?

Zylab

13. Is er een Wob ondersteuningsunit en welke ondersteuning wordt geboden bij 
inventarisatie/lakwerk/archivering etc.?

Naast Wob-cluster bij DJZ geen afzonderlijke ondersteuningsunit. Voor ondersteuning vanuit 
Wob-cluster zie antwoord op vraag 5.

Overig

14. Wat acht je nog meet relevant om hier te vermelden in het kader van het Wob proces bij jouw 
departement?

Er wordt gewerkt aan een flexibele schil van beleidsmedewerkers die bij grote verzoeken 
ondersteuning kunnen verlenen bij het lakwerk.
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Van:
Aan:

OnMni»7knl:

Bnanocw-rib
uswa

ifi.
Woo (readies svp vMr IWO 8/3/2022)Onderwerp:

Datum:
BQIagen:

RE: Uitvraag naar inrichbng Wob-pmces en 
cfinsdag 8 maait 2022 18:34:52 
vBAnFNi TKT irT>«firafiqrtP aftianripfinnsunfiffs Wofa ycKDclien - drf SZW.daa

en anderen,Hoi

Hlerbij de door SZW ingevulde vragenlijst. Bij SZW zijn wlj benieuwd naar de informatle van 
andere departementen. Ik ontvang daarom graag de ingevulde vragenlijsten van de andere 
departementen.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 23 febmari 2022 12:10

Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (readies svp v66r IWO 
8/3/2022)
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van

Beste alien,

Zie hlerbij als gisteren toegezegd In het IWO de modelbrieven WOO. Daamaast rappeleer Ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met Inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiteiiljk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet.

Codrdinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies 
Directie Constltutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



T 06-P?P2&1 . 
Bgg 07^6.1-26

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag
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VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken

*Graag de reactie in een word document opnemen direct onder de vragen.

Algemeen

Wie behandelt een Wob-verzoek?
De primaire verzoeken warden behandeld door afdeling Bureau Ondersteuning (hierna: BO) 
van de centrale juridische directie WBJA. Bezwaar en beroep wordt behandeld door een 
andere afdeling van WBJA: Juridische Aangelegenheden - Bijstand, Bedrijfsjuridisch en 
Subsidies (hierna: JA-BBS).

1.

Is de afhandeling centraal of decentraal belegd? 
Centraal

2.

Bij centrale afhandeling: Uit hoeveel FTE bestaat dit? Hoe is de opbouw van het Wob-team? 
Primaire verzoeken: vast 6,8 fte + 1 tijdelijk contract (Ifte). Het primaire team bestaat uit 2 
codrdinerend medewerkers + 6 Wob-behandelaren.
Bezwaar en beroep: 2-4 fte, 6 medewerkers op vast contract waarvan 1 coordinator.

.. 2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?
Primaire verzoeken: combinatie van schaal 8 t/m 11.
Bezwaar en beroep: Het opieidingsniveau is WO en het schaalniveau ligt voornamelijk op schaal 
11 met een medewerker op schaal 12 en een coordinator op schaal 14.

2a

3. Overige relevante opmerkingen?
Momenteel zijn alle medewerkers in het primaire proces verantwoordelijk voorde integrate 
afhandeling van een verzoek. In beginsel pakt de medewerker het dossier van A tot Z op. 
Binnenkort wordt gestart met een nieuwe werkwijze, waarin een jurist en een ondersteuner 
tezamen aan een dossier worden gekoppeld. De verwachting is dat de taken binnen het 
proces daarmee beter worden verdeeld, het de kwaliteit van de afhandeling ten goede komt 
en het de kennisdeling onderling bevordert.

Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?
Het aanleveren van de relevante documenten en het geven van een zienswijze over de 
eventuele openbaarmaking hiervan. Indien een verzoek omvangrijk of onvoldoende 
gespecificeerd is, kan WBJA de beleidsdirectie vragen om aan te sluiten bij een gesprek met 
verzoeker.

4.

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridische zaken?
WBJA is verantwoordelijk voor het verwerken en uitzetten van de verzoeken, het vragen en 
wegen van zienswijzen, het schrijven van het besluit en het onderhouden van contacten met 
de verschillende betrokkenen.

5.



Wat is de ro| van communicatie en/of bestuursadvisering?
Communicatie wordt geinformeerd bij media-/gevoelige verzoeken. In voorkomende gevallen 
wordt een besluit met Communicatie afgestemd.

6.

Wie ondertekent het Wob-besluit en is daarbij de inhoud van het besluit (volledige 
toewijzing, gedeeltelijke toewijzing, volledige afwijzing, alleen lakken van namen) nog 
relevant?
De directeur WBJA tekent de besluiten in primo. In zeer gevoelige dossiers kan de pSG het 
Wob-besluit tekenen.

7.

Wie is verantwoordelijk voor bijhouden termijnen, verdagingen e.d.? 
De Wob-behandelaren.

8.

Hoe is de publicatie geregeld en binnen hoeveel dagen wordt gepubliceerd?
Binnen 5 werkdagen na verzending van het besluit wordt het dossier gepubliceerd. Hiertoe 
warden het besluit en de eventueel openbaar gemaakte documenten (digitaal) aangeleverd 
bij Liaison (Communicatie). Liaison verzorgtde doorgeleiding van de stukken naarAZ, 
waarna AZ de documenten op www.riiksoverheid.nl plaatst.

9.

Rollen en verantwoordelijkheden beslissing op bezwaar

10. Wie behandelt het bezwaarschrift op een Wob-besluit? 
De afdeling JA-BBS van WBJA.

11. Wie ondertekent de beslissing op bezwaar? 
De SG tekent de beslissing op bezwaar.

Ondersteuning

Welke ict-ondersteuning (lees; laktool) wordt gebruikt? 
Octobox en Adobe Pro.

12.

Is er een Wob ondersteuningsunit en welke ondersteuning wordt geboden bij 
inventarisatie/lakwerk/archivering etc.?
Nee, er is geen aparte ondersteuningsunit. Alle werkzaamheden warden in beginsel 
uitgevoerd door de Wob-behandelaren (ondersteuners en juristen) uit het primaire team.

13.

Overig

Wat acht je nog meer relevant om hier te vermelden in het kader van het Wob proces bij 
jouw departement?

14.
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Van:
Aan: |»n«notw.iir:

Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

Web proces bimen BZK 
dnsdag S oktober 2021 13:05:00 
Wob Dfoces BZK 12(M21 jdf

Beste alien,

Zle hlerbij als toegezegd het Wob-proces zoals dat binnen BZK Is geregeld.

Met vriendelijke greet.

Codrdinerend Juridisch specialist / afdeiing Juridisch advies 
Directie Constttutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerle van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T
Bgg 070

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

.1-2e f
Van:
Aan:

J
L- 1i.1-2eCc:

RE: Uifvraag riaar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp vbor IWO 8/3/2022)
maandag 28 februari 2022 11:23:45
VRAGENmSTVWS.docx

Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Dag €e
.4

Bijgaand onze (VWS) ingevulde vragenlijst. Wellicht datf||^Sli na zijn veriof met een aanvulling 

komt. Dat zal dan alsnog voor het eerstvolgende IWO-overleg gebeuren.

Greet,

Van:jS-.i-2e
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10
Aan: 1-26 l(5)minbuza.nl;(5)minbuza.nl;(5)minaz.nl; sea

I72i @mindef.nl;H|^l'^

@minbzk,nl>; BZK-Wob-Ontvangst <jBi. 1 -21
|H@minezk.nl;El-2i@minezk.nlle

(DJZ/PUBLIEK) <^1^j@minfin.nl>;
>;g^r2e

(DJZ/PUBLIEK) <E^@minfin.nl>; S.1-2e 
Wob verzoeken DJZ <j5.1-2l ~
<^^^^^(5)minienw.nl>;jBj.1-2e

- HBJZ
{@minienw,nl>;HBJZ<gT2e~

Wob-loket <p.t-2!l >;
@minjenv.nl ^^^g@minjenv.nl; 13 -2e,.l@minocw.nl;i© 'M-'-

^^@minocw.nl;|5^-2f '

@minszw.ni>;
le

@minszw.nl>; *postbus WBJA WOB 
■' |@minvws.nl>>jme'M4'

@minvws.nl>; _Dienstpostbus VWS WJZ Wob <p.t-2i 
^e|@minaz.nl

Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp voor IWO

>;

@minjenv.nl;;e

8/3/2022) 
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van laap-Willem:

Beste alien,

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet,

gT2e

Codrdinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T06-g7P2e~l
Bgg ^1-fe]



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



115a Van;
Aan; |.1-2e

5.1-2e
VRAGENLUST VWS
maandag 14 maart 2022 09:21:49
VRAGENLDST VWS.docx

Cc: .1
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

l^e], ik heb de eerder door^,^^ ingevulde vragenlijst nog wat aangevuld.Ha
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f^ipnstiinstfaus WtibVan:
Aan:

en modeBxieven Woo (reacbes svp viSdr IWO 8/3/2022)Ondenwerp:
Datum:
BQIagen:

RE: Uitvraag naar inrichbng Wob-p 
maandag 21 maart 2022 14:52:30 
VRAfiFNI IKT Inwffitariqtip aftiatvlplinnsnrnrj-s Wob vermeken fQQWVdocx

Beste alien.

Hierbij de door OCW ingevulde vragenlijst.

Hartelijke groet.

Mw. mr.

earn Openbaam^

Afdeling Advies, Cultuur en Wetenschap 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag l[|i■■■■ 
Postbus 16375, IPC 5650 1 2500 BJ | DerHlaa^^

« 06

n@mlnocw.nl

Ijll

Van:
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:25

Onderwerp; RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r 

IWO 8/3/2022)



Ha collega's,

Hierbij de ingevulde vragenlijst van EZK-LNV. Ik heb een aantal ontwikkelingen die op dit 
moment besproken worden ook genoemd.

Groet,

Van:)S.1-2e :v.

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:35
Aan:yi:2e..... ^......... ...... .......... .........^

>

Onderwerp; RE; Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r 
IWO 8/3/2022)

en anderen,Hoi

Hierbij de door SZW ingevulde vragenlijst. Bij SZW zijn wij benieuwd naar de informatie van 
andere departementen. Ik ontvang daarom graag de ingevulde vragenlijsten van de andere 
departementen.

Van:PT2e 

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10
Aan:P?r2e it

.?K:'
m 4

TII
i!

rIIII
i-.jI ij

IrfiTYir
k. j

iiriiir 'll

nmniT^lilM
liitr I' fii II IJ IIII!i<r£ wm I

'm-
liIII

IIH
I

Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r IWO



8/3/2022) 
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van

Beste alien,

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet,

gT2e

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T06^T-2e“l
Bgg 0^.1-2e]

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

Dit bench! kan inforniatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bench! abusieveiijk aan u is 
loegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bench! te tferwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheiO voor schade. van we ke aard ook die verband houdt met nsico's verbonden aan het eiektronisch verzenden van 
benohten
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 abusieveiijk 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 eiektronisch 
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 met de geadresseerde bent of dif bericht abusieveiijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade van we ke aard ook die verband houdt met nsico's verbonden aan het eiektronisch 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 m the electronic transmission of messages
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i.T-2e 
1.1-2e

Van;
Aan:

S.1-2eCc:
Onderwerp:
Datum;
Bijiagen;
Prioriteit;

VRAGENLDCT Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken (002) 
maandag 22 november 2021 15:08:27
VRAGENIUST Inventarisatie afhandelingsDroces Wob verzoeken f002Vdocx
Hoog

Zie hierbij het ingevulde overzicht.

Groet,
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VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken

*Graag de reactie in een word document opnemen direct onder de vragen.

Algemeen

1. Wie behandelt een Wob-verzoek?

Een Wob-verzoek wordt in behandeling genomen door een medewerker van de betreffende afdeling 
waar bet Wob-verzoek wordt uitgezet. Dit kunnen juristen zijn, maar dat is niet altijd bet geval.

2. Is de afhandeling centraal of decentraal belegd?

De afbandeling is decentraal belegd. Wob-verzoeken komen wel allemaal binnen via de directie 
Constitutidnele Zaken en Wetgeving. Vanuit deze directie warden de betreffende Wob-verzoeken 
uitgezet bij de Wob-contactpersonen van de DG's. Elke DG beeft een Wob-contactpersoon. Die 
contactpersoon zorgt ervoor dat bet Wob-verzoek bij de verantwoordelijke afdeling wordt uitgezet

2a. Bij centrale afhandeling: Dit hoeveel FTE bestaat dit? Hoe is de opbouw van het Wob-team?

2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?

3. Overige relevante opmerkingen?

Er wordt wel altijd een jurist van de juridiscbe afdeling gekoppeld aan een Wab-verzoek op bet 
moment dat dit verzoek wordt uitgezet bij de bebandelde afdeling. Deze jurist is dan contactpersoon 
voor vragen en zal uiteindelijk ook de juridiscbe toets uitvoeren.

Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

4. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?

De beleidsdirectie is verantwoordelijk voor bet besluit. Zij nemen bet verzoek in bebandeling, 
beoordelen de documenten, scbrijven bet besluit en de nota. Dit gebeurt al dan niet in overleg met de 
contactpersoon vanuit de juridiscbe afdeling.

5. Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridiscbe zaken?

De contactpersoon (jurist) beantwoordt de vragen van de collega die bet verzoek in bebandeling 
beeft. Dit kunnen vragen zijn over o.a. de reikwijdte van bet verzoek, de toepassing van de 
uitzonderingsgronden ander de Wob, bet opstellen van een besluit en nota en de Wob-lijn van bet 
departement.

6. Wat is de rol van communicatie en/of bestuursadvisering?

Op bet moment dat er een Wob-verzaek wordt ingediend door de media, wordt communicatie vanaf 
bet begin geinformeerd over bet verzoek en de afbandeling daarvan. Communicatie wordt ook 
betrokken op bet moment dat bet besluit ter ondertekening wordt voorgelegd.



Bij politiek gevoelige (omvangrijke) Wob-verzoeken wordt er een review team samengesteld. Dit 
houdt in dot voordat bet verzoek in behandeling wordt genomen er een overleg plaatsvindt tussen 
communicatie, bestuursadvisering, de jurist, en andere verantwoordelijke (beleids)collega's. Tijdens 
dit overleg wordt de aanpak over o.a. contact met Wob-verzoeker, uitleg over het Wob-verzoek, 
termijnen, informeren van de Tweede Kamer etc. besproken. Daarnaast wordt zo mogelijk een eerste 
analyse van de beeldvorming bij bpenbaarmaking in overleg met de directie Communicatie gevoerd.

7. Wie ondertekent het Wob-besluit en is daarbij de inhoud van het besluit (volledige 
toewijzing, gedeeltelijke toewijzing, volledige afwijzing, alleen lakken van namen) nog 
relevant?

De SG tekent alle Wob-besluiten. Indien er sprake is van een volledige toewijzing kan het besluit af 
worden gedaan door de verantwoordelijke DG.

8. Wie is verantwoordelijk voor bijhouden termijnen, verdagingen e.d.?

De verantwoordelijke medewerker van de (beleids)afdeling. De contactpersoon van de Juridische 
afdeling zal dit op de achtergrond ook bijhouden.

9. Hoe is de publicatie geregeld en binnen hoeveel dagen wordt gepubliceerd?

Zodra het besluit is ondertekend, wordt het besluit in beginsel geanonimiseerd en doorgestuurd naar 
de webredactie van AZ ter publicatie. Dit gebeurt binnen 1-5 dagen.

Rollen en verantwoordelijkheden beslissing op bezwaar

10. Wie behandelt het bezwaarschrift op een Wob-besluit?

De Juridische afdeling in samenwerking met de betreffende beleidsafdeling die het Wob-verzoek in 
behandeling heeft gehad. De beslissing op bezwaar wordt in beginsel geschreven door de Juridische 
afdeling.

11. Wie ondertekent de beslissing op bezwaar?

De minister van BZK

Ondersteuning

12. Welke ict-ondersteuning (lees: laktool) wordt gebruikt?

Adobe PRO. Binds kort is Octobox aangeschaft en zal binnenkort in gebruik worden genomen.

13. Is er een Wob ondersteuningsunit en welke ondersteuning wordt geboden bij 
inventarisatie/lakwerk/archivering etc.?

N.v.t. Bij zeer omvangrijke verzoeken kan doc-direct ingehuurd worden ter ondersteuning.

Overig

14. Wat acht je nog meer relevant om hier te vermelden in het kader van het Wob proces bij 
jouw departement?



Binnen de directie constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Juridisch Advsieur, zijn alle Wob- 
juristen verzameld in een cluster waarbij er eens per week Wob-overleg plaatsvindt om de zaken 
te bespreken. Ook communicatie neemt eens in de twee weken dee! aan bet overleg. Daarnaast 
wordt tijdens dit overleg een terugkoppeling gegeven van wat er in bet IWO is besproken.
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fhnindrfjriVan:
Aan:

flftiBieiik.nU
l: Wob

- HB17; Wob- 
io»ninocw.nl:
jusVWSWJZ

EJli

wS?^^^BBM||aniir^ienv.nl;
RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modettxieven Woo (readies svp v<5<3r IWO 8/3/2022) 
donderdag 24 maart 2022 12:37:17
VRAGFNIIIST InventansaHe aftiandelinnsnrnres Wob vcfzoefcen Defensje.docx

Onderwerp:
Datum:
BIJiagen:

Lijst Defensie. 

GroetJ|[|||

Van:
Verzonden: maandag 21 maart 2022 14:52
Aan:

Onderwerp: RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r 

IWO 8/3/2022)

Beste alien.

Hierbij de door OCW ingevulde vragenlijst.

Hartelijke groet.

Mw. mr.

Team openoaameia

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 B3 | I
» 06



|<8)mlnocw.nl

Van;
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:25
Aan;

Onderwerp: RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (readies svp v66r 
IWO 8/3/2022)

Ha collega's,

HierbiJ de Ingevulde vragenlijst van EZK-LNV. Ik heb een aantal ontwikkelingen die op dit 
moment besproken worden ook genoemd.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:35
Aan:

OrKlerwerp: RE: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (readies svp v66r



IWO 8/3/2022)

Hoi anderen,

Hierbij de door SZW ingevulde vragenlijst. Bij SZW zijn wij benieuwd naar de informatie van 
andere departementen. Ik ontvang daarom graag de ingevulde vragenlijsten van de andere 
departementen.

Groet, II

Van:|^

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 12:10
Aan: ..".....

::,v ';v•ic •*i.

’iV
m

a
Li l.l

I'f a,J
m-MI'lllII Ki ,; I M

A

■■ •
'ft’iiiviei r«

■A
: I I I itiii I 1

7^’

Onderwerp: Uitvraag naar inrichting Wob-proces en modelbrieven Woo (reacties svp v66r IWO 
8/3/2022)
Urgentie: Hoog

Graag jullie aandacht voor onderstaand verzoek van :

Beste alien,

Zie hierbij als gisteren toegezegd in het IWO de modelbrieven WOO. Daarnaast rappeleer ik 
graag op bijgevoegde vragenlijst met inrichting van het Wob-proces binnen de departementen. 
Kunnen jullie daar uiterlijk voor het volgende IWO op reageren?

Veel dank alvast!

Met vriendelijke groet,

rr2e

Coordinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies 
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T06-|BF.t-^e j 
Bgg07^.1-2e1

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

Dit bencht kan informatie bevatfen die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bench! abusieveiijk aan u is 
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht te verwijderen De Staat aanvaardt geen



aansprakel jkheid voor schade. van vve 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 fransm.ission 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 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.
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DEFENSIE

VRAGENLIJST Inventarisatie afhandelingsproces Wob verzoeken

*Graag de reactie in een word document opnemen direct onder de vragen.

Algemeen

1. Wie behandelt een Wob-verzoek?
Wob-verzoeken worden behandeld door de sectie Wob, directie Communicatie. De 
inhoudelijke betrokken beleidsmedewerker levert de documenten aan en is betrokken bij de 
afhandeling.

2. Is de afhandeling centraal of decentraal belegd? 
De afhandeling is centraal belegd bij DCO/Wob.

2a. Bij centrale afhandeling: Uit hoeveel FTE bestaat dit? Floe is de opbouw van het Wob-team? 
De Wob team bestaat uit 4 FTE.

2b. Bij centrale afhandeling: Wat is het opieidingsniveau / schaalniveau?
Flet team is opgebouwd uit 1 kapitein (militair jurist) (schaal 10), 2 juristen schaal 12 en een 

coordinator schaal 13. Er wordt gekeken naar uitbreiding, vooral in de ondersteuning.

3. Overige relevante opmerkingen?
WO-juristep uit de sectie Wob is verantwoordelijk voor het gehele Wob-traject vanaf 
binnenkomst van het Wob-verzoek tot het uitsturen van het besluit. Ook om contact te 
onderhouden met de verzoekers. Bij de behandeling van grote Wob-verzoeken wordt ad hoc 
ondersteuning bij geplust. Maar capaciteit is schaars.

Rollen en verantwoordelijkheden primair besluit

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie?
De beleidsdirectie (defensie-onderdelen) leveren de gevraagde informatie aan en duiden 

desgevraagd het dossier en geven achtergrondinformatie. De sectie Wob behandelt het 
verzoek, beoordeelt de documenten, schrijven het besluit en schrijven een opiegnota waarin 
de politiek / publicitaire punten in staan beschreven. Dit gaat in afstemming met de 
beleidsdirectie.

4.

Wat is de rol/verantwoordelijkheid van de directie juridische zaken?
Wob-besluiten waarbij informatie openbaar wordt gemaakt, worden getekend door de SG, 
na een paraaf van DCO en DJZ. DJZ is dus mede verantwoordelijk voor de juridische 
houdbaarheid van de besluiten en de juridische toets.

5.

Wat is de rol van communicatie en/of bestuursadvisering?
Omdat de sectie Wob bij DCO belegd is, is woordvoering direct aangehaakt bij de verzoeken. 
Bestuursadvisering (alsin BSG) is betrokken, niet alleen omdat de SG tekent. De ingekomen 
Wob-verzoeken worden besproken in een overleg met DCO en BSG.

6.



Wie ondertekent het Wob-besluit en is daarbij de inhoud van het besluit (volledige 
toewijzing, gedeeltelijke toewijzing, volledige afwijzing, alleen lakken van namen) nog 
relevant?
SG tekent besluiten waarbij documenten openbaar worden gemaakt, of waarbij de 
documenten worden geweigerd. DCO tekent volledige afwijzingen, als bijvoorbeeld de 
informatie reeds openbaar is, of niet berust onder het ministerie.

7.

Wie is verantwoordelijk voor bijhouden termijnen, verdagingen e.d.?
De sectie Wob is verantwoordelijk voor het hele Wob-proces (in primo).

8.

Hoe is de publicatie geregeld en binnen hoeveel dagen,wordt gepubliceerd?
De rijksbrede lijn wordt gevolgd om besluiten in beginsel binnen 1 tot 5 werkdagen te 
publiceren. In sommige gevallen wordt daarvan afgeweken, maar dan hebben we het over 
individuele casuTstiek of medewerkers die een verzoek indienen.

9.

Rollen en verantwoordelijkheden beslissing op bezwaar

10. Wie behandelt het bezwaarschrift op een Wob-beslujt? 
De commissie advisering bezwaarschriften defensie.

11. Wie ondertekent de beslissing op bezwaar? 
De minister.

Ondersteuning

Welke ict-ondersteuning (lees: laktool) wordt gebruikt?
Defensie heeft eind 2021 een laktool aangeschaft (octobox). Vanwege 
veiligheidsvoorschriften staat deze laktool op een stand alone pc en is niet aangesloten op 
het network. De laktool werkt om die reden nog niet optimaal. Mijn inschatting is ook dat 
we voorlopig nog niet zover zijn in die ontwikkeling. En dat de tools hoewel heel fijn, niet 
zaligmakend zijn.

12.

Is er een Wob ondersteuningsunit en welke ondersteuning wordt geboden bij 
inventarisatie/lakwerk/archivering etc.?
Nee, helaas niet.

13.

Overig

Wat acht je nog meer relevant om hier te vermelden in het kader van het Wob proces bij 
jouw departement?

14.
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Van:
Aan;

a»ninienv.nr
Resufatf^ invent^isatie afhandefingsproces Wob-verzoeken per departement 
maandag 28 maart 2022 16:42:00
HN VRAflFNI IKT Inventarijatie a<handelinn«gifnrps Wnh vermeken dnnt
DFF VRAGFNIIKT Inventarisatie afhandeHnnsnmrps Wnh vpfTnekpn nefenae dom
BZK VRAGENl IKT Invenrarisatie afhanddinospfoces Wob verzoeken (Q021.dQCx
WobpfocesHZK 120421 jdf
OCW VRAGENLUST Inventarisatie aftwndelinnsnfoces Wob vefToeken fOCWl.docx
VWS VBAGENLlJSr VWS {2e v met aanv.l.docx
VWS VRAGENLUST VWS f2e v met aanv.Vtkx^t
5gw VmflFWI IKT Inventarisatie aftianddinnsnmfps Wnh verTneken - def STW dnrx
B2 VRAGENLUST Invertarisatie aftandetnosproces Wob vef7Deki»n.dnrx
EZKINV VRAGENLUST Inventamabe aftiandHinnsnmrps Wnh verToeken f F7K1 NVl.dnrx
IW VMflFNI IICT Inwertarisabe aftiandelincKnrcx:cs Wob verzoeken Infrastnjctuuf en WJerstaaLdcxa
m Pmrpwrhpma-deel 2 ndf
IV VmfiFNI n*7T Inventarisatie afhandelinngifores Wob verzoeken - antvwiorden lenV-docx

Onderwerp:
Datum:
BiJIagen:

Goedemiddag,

Op veler verzoek hlerbij de Ingevulde vragenlijsten per departement Ihkv de inventarisatie van 
het afhandelingsproces van Wob-verzoeken bIJ de departementen.
(Op dit moment hebben we alleen van AZ nog geen inzending ontvangen.)

Met vriendelijke groet.

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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1. ONTVANGSTBEVESTIGING

Geachte meneer/mevrouw <naam>,

Met deze brief wil ik u laten weten dat ik uw <brief van <datum verzending>/e-mail> heb 
ontvangen op <datum ontvangst>.
OF:
Via www.ri1ksoverheid.nl heeft u op <datum verzending> een verzoek ingediend. Uw verzoek heb 
ik op dezelfde datum ontvangen.

Kenmerk
Uw verzoek is in ons systeem geregistreerd onder nummer <kenmerknummer in systeem> .

Verzoek om informatie
U heeft mij verzocht om informatie openbaar te maken over <onderwefp>.

Indian van toepassing: U heeft daarbij verwezen naar specifieke documenten waarin u 
geinteresseerd bent, namelijk <documenten benoemen>.

Indian in hat verzoek da \Noo is genoemd: In uw verzoek doet u een beroep op de Wet 
open overheid (Woo).

Indian in hat verzoek de Woo nietis genoemd: Ik zal uw verzoek behandeien als een 
verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Deze wet biedt burgers toegang tot 
bestuurlijke informatie die nog niet voor iedereen openbaar is. Als u niet heeft bedoeld een 
Woo-verzoek te doen, kunt u contact opnemen met <contactgegevens>, zodat wij samen 
kunnen bepalen hoe wij het beste uw vraag kunnen beantwoorden.

Termijn
Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. U ontvangt op uiterlijk <datum [Vier weken na 
ontvangst]> een antwoord. Als ik meer tijd nodig heb om uw verzoek af te handelen, dan ontvangt 
u hierover van mij een bericht.

Privacy
Verder wil ik u laten weten dat <naam bestuursorgaan> uw persoonsgegevens moet verwerken 
om uw verzoek af te handelen. Het gaat dan om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres. <Naam bestuursorgaan> bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk 
is verplicht of toegestaan. Voor meer informatie over hoe <naam bestuursorgaan> met uw 
persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn, kunt u kijken op <link>.

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens>. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 
<riiksoverheid.nl t.z.t. Woo-website>

Met vriendelijke groet.

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze.

<naam bevoegde functionaris> 
<functie>
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la. ONTVANGSTBEVESTIGING + VERDAGING

Geachte meneer/mevrouw <naam>,

Met deze brief wil ik u laten weten dat ik uw <brief van <datum ver2ending>/e-mail> heb 
ontvangen op <datum ontvangst>.
OF:
Via www.riiksoverheid.nl heeft u op <datum verzending> een verzoek ingediend. Uw verzoek heb 
ik op dezelfde datum ontvangen.

Kenmerk
Uw verzoek is in ons systeem geregistreerd Onder nummer <kenmerknummer in systeem> .

Verzoek om informatie
U heeft mij verzocht om informatie openbaar te maken over <onderwerp>.

Indian van toepassing: U heeft daarbij verwezen naar specifieke documenten waarin u 
geinteresseerd bent, namelijk <documenten benoemen>.

Indian in hat verzoek da \Noo is genoemd: In uw verzoek doet u een beroep op de Wet 
open overheid (Woo).

Indian in hat verzoek de Woo niet is genoemd: Ik zal uw verzoek behandelen als een 
verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Deze wet biedt burgers toegang tot 
bestuurlijke informatie die nog niet voor iedereen openbaar is. Als u niet heeft bedoeld een 
Woo-verzoek te doen, kunt u contact opnemen met <contactgegevens>, zodat wij samen 
kunnen bepalen hoe wij het beste uw vraag kunnen beantwoorden.

Termijn
Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. De omvang van uw verzoek is zodanig groot/het 
verzoek is zodanig gecompliceerd dat ik twee weken extra nodig heb om uw verzoek te 
behandelen. Ik verleng de beslistermijn daarom met twee weken op basis van artikel 4.4, tweede 
lid, van de Wet open overheid (Woo). Dit betekent dat u uiterlijk op <datum> een antwoord op uw 
verzoek ontvangt. Als het verzoek zo omvangrijk blijkt te zijn dat ik een prioritering moet maken, 
neem ik daarover met u contact op.

Privacy
Verder wil ik u laten weten dat <naam bestuursorgaan> uw persoonsgegevens moet verwerken 
om uw verzoek af te handelen. Het gaat dan om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres. <Naam bestuursorgaan> bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk 
is verplicht of toegestaan. Voor meer informatie over hoe <naam bestuursorgaan> met uw 
persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn, kunt u kijken op <link>.

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens>. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 
<riiksoverheid.nl t.z.t. Woo-website>

Met vriendelijke groet.

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze.

<naam bevoegde functionaris> 
<functie>



123

2. Verdaging
Geachte meneer/mevrouw <naam>

In uw verzoek van <datum>, door mij ontvangen op <datum>heeft u <naam bestuursorgaan> 
verzocht om informatie openbaar te maken over <onder\«erp>.

Op <datum> heb ik u laten weten dat ik .uw verzoek in goede orde heb ontvangen en heb ik 
aangegeven dat ik uw verzoek binnen vier weken na ontvangst zal beoordelen.

Verlenging termijn
De beoordeling van uw verzoek neemt meer tijd in beslag dan gedacht. De omvang van uw 
verzoek is zodanig groot/het verzoek is zodanig gecompliceerd dat bet niet lukt om hier binnen vier 
weken op te antwoorden. Daarom heb ik twee weken extra nodig om uw verzoek te behandelen en 
verleng ik de beslistermijn op basis van artikel 4.4, tweede lid, van de Wet open overheid (Woo). 
Dit betekent dat u uiterlijk op <datum> een antwoord op uw verzoek ontvangt.

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens>. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 
<hiksoverheid.nl t.z.t. Woo-website>.

Met vriendelijke groet.

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze.

<naam bevoegde functionaris>
<functie>
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3. DOORZENDING VAN EEN WOO-VERZOEK NAAR EEN ANDER BESTUURSORGAAN

Geachte heer/mevrouw <naam>,

Op <datum> heb ik van de heer/mevrouw <naam> een verzoek ontvangen op grond van de Wet 
open overheid (hierna: Woo). Dit verzoek betreft documenten die geheel of gedeeltelijk bij <naam 
bestuursorgaan> berusten. Bijgaand zend ik u. daarom dat (relevante deel van het) Woo-verzoek 
met <aantal> bijiagen ter verdere behandeling door. Ik heb verzoeker bij brief van <datum> 
ervan op de hoogte gesteld dat (een deel van) het Woo-verzoek aan uw bestuursorgaan is 
doorgestuurd.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met <contactgegevens>.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend,
De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze,

<naam bevoegde functionaris>
<functie>
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4. BERICHT AAN VERZOEKER VAN DOORZENDING

Geachte meneer/mevrouw <naam>

In uw verzoek van <datum>, door mij ontvangen op <datum heeft u <naam bestuursorgaan> 
verzocht om informatie openbaar te maken over <onderwerp>.

Indian van toepassing: In dit verzoek heeft u een beroep gedaan op de Wet open overheid 
(Woo).

Doorzending
Met deze brief wil ik u laten weten dat uw verzoek om informatie (gedeeltelijk) is doorgestuurd aan 
<naam ander bestuursorgaan>. De informatie waar u naar vraagt is namelijk (gedeeitelijk) niet in 
het bezit van <naam bestuursorgaan>, maar berust mogelijk onder <naam ander 
bestuursorgaan>. <naam ander bestuursorgaan> zal (dit gedeelte van) uw verzoek daarom verder 
in behandeling nemen.

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeiing van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens behandelaar nieuwe bestuursorgaan>. Voor meer informatie over de Woo- 
procedure, kunt u kijken op <riiksoverheid.ni t.z.t. Woo-website>.

Met vriendelijke groet,

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze,

<naam bevoegde functionaris>
<functie>
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5. BEVESTIGING VAN INTREKKING VAN EEN WOO-VERZOEK

Geachte heer/mevrouw <naam>,

In uw verzoek van <datum>, door mij ontvangen op <datum>heeft u <naam bestuursorgaan> 
verzocht om informatie openbaarte maken over <onderwerp>.

U heeft mij op <datum> per e-mail/telefonisch laten weten dat u uw verzoek intrekt. Hierbij 
bevestig ik de intrekking van uw verzoek.

Met vriendelijke groet,

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze f .

<naam bevoegde functionaris> 
<functie>
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6 BEVESTIGING VAN INTREKKING VAN EEN WOO-VERZOEK AAN BELANGHEBBENDE

Geachte heer/mevrouw <naam>,

Op <datum> heeft u van ons een zienswijzeverzoek ontvangen met betrekking tot een verzoek om 
informatie dat is ingediehd bij <naam bestuursorgaan>. Met dit verzoek heb ik u de mogelijkheid 
gegeven om uw mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van deze informatie.

Het verzoek om informatie is op <datum> door de verzoeker ingetrokken. De opgevraagde 
informatie zal dus niet openbaar gemaakt worden. Het is daarom niet meer nodig dat u reageert op 
mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze,

<naam bevoegde functionaris>
<functie>
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7. OPSCHORTING I.V.M. ZIENSWIJZEN

Geachte meneer/mevrouw <naam>,

In uw verzoek van <datum>, door mij ontvangen op <datum>/,heeft u mij gevraagd informatie 
openbaar te maken over <onderwerp>.

Indian in hat varzoak da Woo is ganoamd: In uw verzoek heeft u een beroep gedaan op de 
Wet open overheid (Woo).

Derden
De informatie waar u om heeft gevraagd heeft (mede) betrekking op (een) derde(n). Ik heb deze 
beiahghebbende(n) daarom gevraagd zijn/haar/hun mening te geven over de voorgenomen 
openbaarmaking van deze informatie.

Opschorting
De belanghebbende(n) kan/kunnen op dit verzoek een reactie geven tot <redeiijke termijn 
noemen>. Dit betekent dat ik meer tijd nodig heb om uw verzoek te beoordelen. De beoordeling 
van uw verzoek wordt daarom opgeschort (dat wil zeggen; uitgesteid) op basis van artikel 4.4, 
derde iid, van de Wet open overheid (Woo). Dit uitstei duurt tot <datum> of tot het moment 
waarop alie/de beianghebbende(n) zijn/haar/hun reactie heeft/hebben gegeven. Uiterlijk op 
<datum> ontvangt u van mij een reactie op uw verzoek om informatie. Ais de beianghebbende(n) 
eerder heeft/hebben gereageerd, hoort u zo snei mogeiijk van mij dat uw verzoek vanaf dat 
moment weer verder wordt behandeid eh wanneer u uiteriijk een antwoord op uw verzoek krijgt.

Vragen
Ais u vragen heeft over de afhandeiing van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens >. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 
<ri1ksoverheid.ni t.z.t. Woo-wabsita>.

Met vriendeiijke groet.

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze.

<naam bevoegde functionaris> 
<functia>
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8. VERZOEK OM ZIENSWIJZE AAN BELANGHEBBENDE

Geachte meneer/mevrouw <naam>,

<Naam bestuursorgaan> heeft een verzoek om informatie ontvangen op grond van de Wet open 
overheid (hierna: Woo). Bij dit verzoek is informatie over u/uw organisatie betrokken. Het verzoek 
heeft betrekking op openbaarmaking van documenten over <onderwerp verzoek>. <afkorting 
departement> overweegt om de informatie waar om wordt gevraagd (gedeeltelijk) voor iedereen 
openbaar te maken voor.

Hierbij geef ik u de mogelijkheid om uw mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking 
van de documenten die zijn opgenomen in de bijiagen. U kunt dit doen door binnen <termijn> 
nadat u dit bericht ontvangt, dus uiterlijk <datum>, uw mening over de voorgenomen 
openbaarmaking van de bijgevoegde documenten schriftelijk en gemotiveerd aan mij toe te sturen. 
Hierbij verzoek ik u duidelijk aan te geven op welk document, op welke paginanummers en op 
welke delen van de tekst uw opmerkingen betrekking hebben.

U kunt uw mening sturen naar <contactgegevens>. Als ik binnen de aangegeven termijn geen 
reactie van u heb ontvangen, ga ik er vanuit dat u geen bedenkingen tegen openbaarmaking heeft.

Ik wil u graag nog op de volgende zaken wijzen:
• Ten eerste kan uw mening alleen leiden tot een weigering om (een gedeelte van) de 

informatie openbaar te maken, als deze onder te brengen is bij een of meer van de 
weigeringsgronden uit artikel 5.1 en 5.2 van de Woo (zie bijiage). <Naam bestuursorgaan> 
maakt de uiteindelijke beslissing om de informatie wel of niet openbaar te maken. In de 
belangenafweging wordt uw mening natuurlijk wel meegenomen.

• Ten tweede is het voor u van belang om te weten dat de informatie voor een ieder 
toegankelijk zal zijn, na het verzenden van het besluit aan de verzoeker.

Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op <riiksoverheid.nl t.z.t. H/oo- 
website>.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Als u graag contact wilt hebben 
met <bestuursorgaan> voordat u een zienswijze indient, dan kunt u ons hiervoor ook bereiken via 
<contactgegevens>.

Met vriendelijke groet.

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze.

<naam bevoegde functionaris> 
<functie>



Bijiage 1: Artikelen 5.1 en 5.2 van de Wet open overheid

5.1 Uitzonderinqen
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen 
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk 
toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van 
bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met Internationale organisaties;
b. de economische of financiele belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft 
op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige 
bedrijfs- en fabricagegegevens;
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
h. de beyeiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden 
wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.
4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van 
de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het 
bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking 
alsnog zal geschieden.
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie 
voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een 
ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid 
niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege 
laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 
informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.
6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval 
van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, 
genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van 
informatie niet opweegt tegen deze schade.
7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op 
emissies in het milieu.

Artikel 5.2 Persoonliike beleidsoovattinoen
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten 
en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, 
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 
overwegend objectief karakter.
2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie verstrekken 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.
3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van 
formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, 
Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een 
burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet 
tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt 
geschaad.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de 
persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over 
persoonlijke beleidsopvattingen kan 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.
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9. BEEINDIGING OPSCHORTING BESLISTERMIJN AAN VERZOEKER

Geachte heer/mevrouw <naam>,

In mijn brief van <datum> heb ik u laten weten dat de beoordeling van uw verzoek om informatie 
van <datum> meer tijd kost, omdat ik de belanghebbende(n) de mogelijkheid heb gegeven om 
zijn/haar/hun mening te geven over de voorgenomen openbaarrhaking van de informatie waar u 
om heeft gevraagd.

Vervolg afhandeling
De belanghebbende(n) heeft/hebben inmiddels zijn/haar/hun reactie gegeven en hij/zij 
heeft/hebben hierbij niet de volledige termijn gebruikt. Dit betekent dat ik uw verzoek om 
informatie verder zal behandelen per <datum>. U ontvangt uiterlijk op <datum> een antwoord op 
uw verzoek om informatie.

Vragen
Als u nog vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens>.

Met vriendelijke groet,

De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze,

<naam bevoegde functionaris> 
<functie>
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10. MODELBESLUIT - VERZOEK NIET ONDER DE REIKWIJDTE VAN DE WOO

Geachte meneer/mevrouw <naam>,

In uw verzoek van <datum>, door mij ontvangen op <datum> heeft u mij gevraagd om informatie 
over <beschrijving zoveel mogelijk letterlijk overnemen uit het Woo-verzoek, en/of benoenn de 
gevraagde concrete documenten>.

Vermelding (telefoon)gesprek Optioneel
Over uw verzoek heeft u op <datum> contact gehad met een medewerker van <bestuursorgaan>. 
U heeft met deze medewerker gesproken over <samenvatting gesprek>

Vermelding briefwisseling/e-mailwisseling
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per brief op <datum> met het kenmerk 
<nummer>.
Optioneel-.
In deze brief is ook aangegeven dat ik meer tijd nodig had om uw verzoek te beoordelen. De 
uiterlijke beslisdatum is daarmee <datum> geworden.

<Indien sprake van losse verdaging:>
In de brief van <datum> met kenmerk <kenmerk> is aangegeven dat de beoordeling van uw 
verzoek meer tijd in beslag neemt, omdat uw verzoek zo omvangnjk is/uw verzoek zo ingewikkeld 
is, dat het niet lukt om hier binnen vier weken op te antwoorden. De uiterlijke beslisdatum is 
daarmee <datum> geworden.

Beslissing
Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wet open overheid (Woo). De reden daarvoor is als 
voIgt.

De informatie is al open baa r
De door u opgevraagde informatie is al openbaar en voor iedereen toegankelijk. Deze informatie 
kunt u vinden op/via/in <website of andere vindplaats>. De Woo is niet van toepassing op deze 
informatie, omdat de Woo alleen van toepassing is op informatie die nog niet openbaar is. 
Optioneel:
Om u van dienst te zijn, is/zijn (een) kopie(en) van het/de document(en) met de gevraagde 
informatie als bijlage(n) bij dit besluit gevoegd.

Bijzondere openbaarheidsregeling van toepassing
In geval van Archiefwet 1995:
De door u gevraagde informatie is neergelegd in documenten die <gedeeltelijk> berusten bij het 
Nationaal Archief. De Woo is niet van toepassing op die documenten.
In overige gevallen en/of ats vervolg op bovenstaande zin: Met betrekking tot de informatie waar u 
om vraagt, geldt een speciale openbaarheidsregeling, die voorrang heeft boven de Woo. In de 
<naam wet> is geregeld <...>.

Optioneel: '
<nadere toelichting op de bijzondere openbaarheidsregeling c.q. beoordeling of de documenten op 
basis van deze regeling openbaar kunnen worden gemaakt, indien dit laatste niet in een 
afzonderlijke brief wordt behandeld>

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens>. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 
<ri1ksoverheid.nl t.z.t. Woo-website>.

Ondertekening
De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze.



<naam bevoegde functionaris> 
<functie>

Bezwaarclausule



132
11. MODELBESLUIT WOO: DOCUMENTEN AANGETROFFEN

Geachte meneer/mevrouw <naam>,

Verzoek mondeling/ per e-mail/formuUer
In uw verzoek van <datum>, door mij ontvangen op <datum>, heeft u <bestuursorgaan> 
gevraagd informatie openbaar te maken over <onderwerp; beschrijving zoveel mogelijk letterlijk 
overnemen uit Woo-verzoek en/of benoem gevraagde concrete documenten>.

Vermelding (telefoon)gesprek <indien van toepassing>
Over dit verzoek heeft u op <datum> contact gehad met een medewerker van <bestuursorgaan>. 
Optioneel-. <inhoud gesprek vermelden>

Vermelding briefwisseling / e-mailwisseling
Op <datum> heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij is 
nriedegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de ontvangst van verzoek wordt beoordeeld.
OF:
Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt dan vier 
weken, omdat uw verzoek zo omvangrijk is/het verzoek zo ingewikkeid is, dat het niet iukt daar 
binnen vier weken inhoudelijk op te reageren en ik hiervoor twee weken extra nodig zou hebben. 
De uiteriijke beslisdatum is daarmee <datum> geworden.

<Indien sprake van losse verdaging:>
Op <datum> <optioheei: kenmerk brief> heb ik aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek 
meer tijd in besiag neemt, omdat uw verzoek zo omvangrijk is/uw verzoek zo ingewikkeid is, dat 
het niet Iukt om hier binnen vier weken op te antwoorden en ik hiervoor twee weken extra nodig 
zou hebben. De uiteriijke besiisdatum is daarmee <datum> geworden.

Opschorting <indien van toepassing>
Op <datum> heeft u bericht ontvangen dat de beoordeiing van uw verzoek is uitgesteid tot 
<datum>.

a. omdat de betrokken beianghebbende(n) is/zijn gevraagd binnen <redelijke termijn> 
zijn/haar/hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door u 
gevraagde informatie.

b. omdat hierover (schrifteiijk) afspraken met u zijn gemaakt <nadere toeiichting op 
schriftelijke afspraken>.

c. omdat u bent gevraagd binnen <redeiijke termijn> de aangeiegenheid waarop uw verzoek 
ziet te verduidelijken en/of specificeren.

In geval van a: De beianghebbende(n) heeft/hebben eerder gereageerd. Op <datum> heeft u 
bericht ontvangen dat uw verzoek vanaf <datum> weer verder wordt behandeld. De uiteriijke 
besiisdatum is daarmee <datum> geworden.

In geval van c: U heeft ai eerder laten weten op welke aangeiegenheid uw verzoek ziet. Op 
<datum> heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek vanaf <datum> weer verder wordt 
behandeid. De uiteriijke besiisdatum is daarmee <datum> geworden.

1. Wettelijk kader
Ik behandel uw verzoek ais een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). De relevante 
artikeien uit de Woo kunt u vinden in bijiage 1 bij deze brief.

2. Inventarisatie documenten
Optioneel: Op basis van uw verzoek heb ik gezocht in de digitaie archiefsystemen/e-maii 
inboxen/WhatsApp-gesprekken van <minister/directeur-generaai/secretaris-generaai/betrokken 
medewerkers>. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de volgende zoektermen: <termen>.

Er zijn documenten aangetroffen
Bij deze inventarisatie is/zijn <aantai> document(en) aangetroffen.



Bij meer dan 2 documenten:
Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijiage 2 bij deze brief. In deze brief wordt 
vanaf nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat voor u duidelijk is \«at ik per 
document heb besloten en waarom ik dit heb besloten.

Reeds openbare documenten <Indien van toepassing>
De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een (aantal) document(en) is 
reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodanig aangemerkt.. Op de inventarislijst staat 
ook aangegeven waar u deze documenten kunt vinden.

Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek <Indien van toepassing >
U heeft in uw verzoek aangegeven over welke aangelegenheid u informatie wilt ontvangen. Een 
(aantal) document(en) gaat gedeeltelijk/in het geheel niet,over de door u aangegeven 
aangelegenheid en staan op de inventarislijst als zodanig aangemerkt. Deze informatie valt daarom 
buiten de reikwijdte van uw verzoek en heb ik daarom uit de documenten verwijderd.
Optionee!:
Het gaat om (een) bijlage(n) bij <soort document>. Het <soort document> zelf valt wel onder de 
reikwijdte van uw verzoek, maar de bijlage(n) bij dit document bevat(ten) echter geen informatie 
over <aangelegenheid>. Daarom verstrek ik deze bijlage(n) niet. Om u een volledig overzicht te 
bieden, is/zijn dit/deze bijlage(n) wel opgenomen op de inventarislijst.

Informatie die is opgenomen op een overzicht <Indien van tpepassing>
<aantal> van de geinventariseerde documenten gaat/gaan over <aangelegenheid>. In dit/in deze 
document(en) is informatie opgenomen over de door u genoemde aangelegenheid, maar het/de 
document(en) bevat(ten) ook informatie over een andere aangelegenheid. De informatie met 
betrekking tot de door u genoemde aangelegenheid is uit het document gehaald en opgenomen in 
een samenvatting, op basis van artikel 2.4, derde lid, onder d, van de Woo. Deze samenvatting is 
als nummer <nummer> opgenomen op de inventarislijst.

3. Zienswijzen <Indien van toepassing>
In de brief van <datum> (kenmerk: <kenmerk>) heb ik u laten weten dat de betrokken 
belanghebbende(n) is/zijn gevraagd zijn/haar/hun mening te geven over de voorgenomen 
openbaarmaking van de door u gevraagde informatie.

De belanghebbende(n) heeft/hebben zijn/haar/hun mening niet gegeven.
OF:
De mening(en) van de betrokken belanghebbende(n) heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen.

4. Besluit 
Geheel openbaar
Ik besluit (een deel van) de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Op de inventarislijst 
staat bij de documenten aangegeven dat ze volledig openbaar worden gemaakt.

Openbaar met uitzondering van persoonsgegevens
Ik besluit <het document met nummer .../een deel van de documenten> openbaar te maken, met 
uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. Op de inventarislijst staat bij deze 
documenten aangegeven dat slechts de uitzonderingsgrond uit artikel 5.1, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Woo (aangeduid met de afkorting S.l.e) is toegepast.

Gedeeltelijk openbaar
Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Per document is 
op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.

Gehele weigering
Ik besluit de door u gevraagde informatie in het geheel niet openbaar te maken. Per document is 
op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.



Na verwijdering blijft geen informatie meer over
In de documenten/het document met de/het nummer(s) < nummers> resteert er, na weglating 
van de informatie die ik niet openbaar maak, geen informatie over de aangelegenheid waarover u 
informatie verzocht. Ik heb daarom besloten dit document/deze documenten in het geheel niet 
openbaar te maken.

De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de motivering van dit besluit 
verwijs ik naar hefonderdeel "Overwegingen" 
ondervijf van deze brief.

5. Overwegingen

Zie voor de standaard en voorbeeldoverwegingen ten aanzien van de toepassing van de 
weigeringsgronden het document "Standaard- en voorbeeldoverwegingen voor modelbesluit". 
Indien belanghebbenden zienswijzen hebben gegeven, kan hierop worden ingegaan bij de 
desbetreffende weigeringsgrond.)

6. Wijze van openbaarmaking en publicatie

Eenvoudige openbaarmaking
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief de documenten 
digitaal aan u toegezonden. . '

Verstrekking anders dan gevraagd
U heeft gevraagd om de openbaar te maken documenten in kopie aan u toe te sturen/te e-mailen. 
Omdat het (zeer) veei documenten betreft, heb ik besloten de documenten op een andere manier 
openbaar te maken.
Bijvoorbeeld:
De documenten met de nummers <nummers> zijn op een USB-stick gezet en op die manier bij 
deze brief gevoegd.

Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid Woo)
Ik verwacht dat de betrokken belanghebbende(n) het niet eens is/zijn met de openbaarmaking van 
de documenten met de nummers <nummers>. De belanghebbende(n) krijgt de komende twee 
weken de gelegenheid om de openbaarmaking van deze informatie tegen te houden. Dit 
kan/kunnen de belanghebbende(n) doen door bezwaar te maken en door daarnaast de rechter te 
vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om die reden kies ik ervoor om het toesturen 
en publiceren van de documenten uit te stellen tot het moment dat de belanghebbende(n) geen 
gebruik van deze mogelijkheid heeft/hebben, gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft 
bepaald dat openbaarmaking plaats kan vinden.

Plaatsing op internet
Dit besluit en de/het document(en) die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar wordt/worden, 
worden op www.riiksoverheid.nl gepubliceerd.

Afschrift aan belanghebbenden
Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbende(n).

Optionee!: Dwangsom

De rechtbank heeft in haar uitspraak van <...> bepaald dat het (deel)besluit op uw Woo-verzoek 
uiterlijk <...> bekend moet worden gemaakt.

Helaas is het niet mogelijk gebleken dit besluit binnen deze door de rechtbank gestelde termijn aan 
u bekend te maken. Dat betekent dat ik aan u een dwangsom verschuldigd ben van <€ ...> voor 
elke dag dat ik deze termijn heb overschreden. De eerste dag waarover ik de dwangsom 
verschuldigd ben is <...> en de laatste dag waarover ik de dwangsom verschuldigd ben is de dag 
van verzending van het besluit. Dat betekent dat ik aan u een dwangsom van <€...> verschuldigd 
ben.



Ik verzoek u aan mij door te geven op welk bankrekeningnummer ik de aan u verschuldigde 
dwangsom kan overmaken en onder vermelding van welke gegeyens.

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 
<contactgegevens>. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 
<ri1ksoverheid.nl t.z.t Woo-website>.

Ondertekening
De Minister/Staatssecretaris van <naam ministerie>, 
namens deze,

<naam bevoegde functionaris> 
<functie>

Bezwaarclausule
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STANDAARD- EN VOORBEELDOVERWEGINGEN TAV. DE TOEPASSING 

VAN DE UITZONDERINGSGRONDEN VAN DE WOO

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.

ledereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te 
hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van 
de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er 
uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de 
Woo. Ik moet hierbij het algemeen beiang van openbaarheid afwegen tegen de beiangen die de 
uitzonderingsgronden beschermen. In het aigemeen geidt hierbij de regel dat wanneer ik 
informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op 
informatie die ai openbaar is.

Ootioneel: In dit gevai heeft u ook gevraagd om informatie die uzeif betreft. Dan is de toets 
anders en wordt de gevraagde informatie enkel met u gedeeid. Er kunhen echter redenen zijn 
waarom ik die informatie toch niet kan verstrekken. Dat zal ik hieronder toeiichten.

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verioopt als voIgt. Eerst kijk ik of een van de 
uitzonderingsgronden speeit. Dat doe ik meestai per alinea, soms per zin. Vervolgens kijk ik wat 
voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de 
informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging 
maken tussen het aigemene beiang van openbaarheid en het specifieke beiang dat de 
uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het beiang van openbaarheid zwaar. Ais ik 
informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geidt nog sterker ais de 
informatie ouder dan vijfjaar is.

Wanneer het gaat om informatie waar beiangen van anderen bij betrokken zijn, moet ik hen de 
mogeiijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun mening kunnen geven 
over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindeiijk aan mij om te 
besiissen of ik de informatie openbaar maak.

In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen weike uitzonderingsgronden van 
toepassing zijn.

Absolute uitzonderingsgronden

Eenheid van de Kroon

Op grond van artikei 5.1, eerste iid, aanhef en onder a, van de Woo, mag ik geen informatie 
openbaar maken als dit de eenheid van de Koning en de minister(s) in gevaar zou kunnen 
brengen. Artikel 42, lid 2 van de Grondwet bepaalt dat de Koning onschendbaar is en dat de 
minister verantwoordeiijk zijn. Ik kan de inhoud van contacten tussen de Koning en een of meer 
bewindspersonen daarom niet openbaar maken. Voor het contact tussen de Koning en de 
bewindspersoon is veiiigheid en vertrouwelijkheid noodzakelijk. <nader motiveren> Ik maak deze 
informatie daarom niet openbaar.

Veiiigheid van de Staat

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo, mag ik geen informatie 
openbaar maken als dit de veiiigheid van de Staat zou kunnen schaden. Hierbij gaat het in ieder 
gevai om de bescherming van de democratische rechtsorde, zowel voor wat betreft de institutes



als de daarbij betrokken personen, gebouwen en goederen. <nader motiveren >. Ik maak deze 
informatie daarom niet openbaar.

INb: Sommioe informatie van de overheid is aanaemerkt als biizondere informatie met een
vertrouweliik karakter. Pat noemen we ook wel aerubriceerde informatie. Is een document
aerubriceerd dan dient deze rubricerina (deels) te worden beeindigd wanneer (delen vani het
document na toetsing aan de uitzonderinasgrond fdeelsl openbaar wordt gemaakt)

VOORBEELD: Bij een verzoek om informatie over het operationeei optreden van de krijgsmacht 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo mag ik geen informatie 
ppenbaar maken als dit de veiligheid van de Staat kan schaden. Hlerbij gaat het in ieder geval om 
de bescherming van de democratische rechtsorde, zowel voor wat betreft de instituties als de 
daarbij betrokken personen, gebouwen en goederen. Naar mijn oordeel kan openbaarmaking van 
(bepaalde onderdelen uit) de documenten de veiligheid van de Staat in gevaar brengen. Deze 
docutTienten geven inzicht in de werkwijze van de krijgsmacht. Openbaarmaking van deze 
informatie kan de veiligheid van de Staat schaden aangezien tegenstanders met deze informatie 
het handelen van militairen kunnen voorspellen. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.

VOORBEELD: Bij een verzoek om informatie over strategische informatie over vitale sectoren 
(elektriciteit en telecommunicatie)
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo, mag ik geen informatie 
openbaar maken als dit de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden. Hierbij gaat het |n ieder 
geval om de bescherming van de democratische rechtsorde, zowel voor wat betreft de instituties 
als de daarbij betrokken personen, gebouwen en goederen. Naar mijn oordeel kan 
openbaarmaking van (bepaalde onderdelen uit) de documenten de veiligheid van de Staat in 
gevaar brengen. Deze documenten bevatten informatie over hoe belangrijke sectoren en diensten 
bij uitval van elektriciteit of communicatienetwerken kunnen blijven werken. Deze sectoren zijn in 
het kader van de strategie Nationale Veiligheid (zie Strategie Nationale Veiligheid, 
Kamerdocumenten II 2006-2007, 30 821, nr. 3) beoordeeld als nationaal vltaal belang. Dit 
betekent dat als de gevraagde informatie openbaar zou zijn, dat grote gevolgen kan hebben voor 
het functioneren van de Nederlandse maatschappij en daardoor de veiligheid van de Staat. Ik 
maak deze informatie daarom niet openbaar.

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen informatie 
openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwen aan de 
overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de informatie die aan de overheid is 
verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de 
vertrouwelijkheid door de verstrekker mocht worden aangenomen. Uit < nader motiveren> blijkt 
dat de informatie in vertrouwen is gedeeld met de overheid.

Het gaat hier om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid over de technische 
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de afnemers of leveranciers. Ook 
financiele gegevens kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens worden aangemerkt.

De informatie waar u om heeft gevraagd gaat onder andere over <zo concreet mogelijke 
omschrijving van de informatie zonder de informatie zelf prijs te geven, vb: informatie over 
(potentieie) leveranciers, informatie over strategische piannen betreffende de toekbmstige 
marktontv/ikkelingen, informatie over prijzen of over het energiegebruik van een bedrijf>. Uit die 
informatie die aan mij is medegedeeld in het kader van <noem de aangelegenheid waarbij de 
informatie is overgedragen>, kan worden afgeleid < omschrijving van welke informatie uit de 
gegevens kan worden afgeleid zonder de informatie zelf prijs te geven, alsmede waarom dit 
schadelijk is voor het bedrijf>. Ik zal deze informatie daarom niet openbaar maken.

Optioned:
Milieu-informatie: (Een deel van) Uw/uw verzoek heeft betrekking op milieu-informatie. Voor 
milieu-informatie gelden afwijkende bepalingen. Als het gaat om emissie-informatie Is de 
uitzonderingsgrond van bedrijfs -en fabricagegegevens niet van toepassing. Als het gaat om



milieu-informatie die geen emissie-informatie betreft, is deze uitzonderingsgrond wel van 
toepassing. Ik kan dan de milieu-informatie niet verstrekken als het dat deze bedrijfs -en 
fabricagegegevens vertrouwelijk blijven zwaarder weegt dat algemene belang van openbaarheid.

Ootioneel:
Bij emissie-informatie:
In een document/In een aantal documenten staat emissie-informatie. Ik zal deze informatie 
daarom verstrekken.

Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woo mag ik geen informatie 
openbaar maken als dit bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechteljke 
aard zijn. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands ras of etnische afkomst, 
politieke opvattingen, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, gezondheid, genetische 
gegevens, biometrische gegevens en lidmaatschap van een vakbond. Strafrechtelijke gegevens 
zijn gegevens over iemands strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten en 
veiligheidsmaatregelen die daarmee verband houden. In een aantal documenten staan gegevens 
die betrekking hebben op de <nader motiveren> van betrokkene. Ik zal deze persoonsgegevens 
daarom niet openbaar maken.

Nationale identificatienummers
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Woo mag ik geen informatie 
openbaar maken als dit een nationaal identificatienummer betreft, zoals het burgerservicenummer 
of het kenteken van een voertuig. In een document/In een aantal documenten staan nationale 
identificatienummers <nader motiveren>. Ik zal deze nationale identificatienummers daarom niet 
openbaar maken.

Relatieve uitzonderinasaronden

fNb: Indien de informatie ouder is dan viif iaar en een van onderstaande oronden wordt toeoeoast
dan moet oemotiveerd worden waarom de in artikel 5.1, tweede of viifde lid, of artikel 5.2
bedoelde belanoen ondanks het tildsverlooD zwaarder weaen dan het aloemeen belang van
openbaarheid. j

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
Internationale organisaties

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo kan ik geen informatie 
openbaar maken als dit de relatie van Nederland met andere landen, staten of Internationale 
organisaties beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het 
betreft hier <nader motiveren, denk bijvoorbeeid aan: documenten die in het dipiomatieke verkeer 
worden gewisseid, interne documenten van internationaie organisaties en voorbereidende 
documenten voor verdragen en andere internationaie afspraken>. Ook in het internationaie 
contact is openbaarheid en transparantie steeds gebruikelijker en belangrijker voor het goede 
functioneren van de democratische rechtsorde. In dit geval echter kan worden aangenomen dat in 
de toekomst het overleg met die landen of internationaie organisaties moeilijker gaat, wanneer ik 
deze informatie openbaar maak. Dit omdat <nader motiveren>. Ik zal deze informatie daarom niet 
openbaar maken.

fNb: Als het om milieu-informatie oaat. moet nadrukkeliik naaeaaan worden of de betreffende
landen/oroanisaties bezwaar hebben teoen openbaarmakino en moet als er bezwaren ziin. altiid
bekeken worden wat en in welke vorm dan wel de informatie openbaar oemaakt kan worden.!




