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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

Minister Donner DGBK/OBD 
Democratie & Burgerschap 

Contactpersoon 

nota uitnodiging NVJ Dag van de Persvrijheid 

Datum 
7 maart 2011 

Kenmerk 
2011-2000070393 

Bijlagen 
1 

Aanleiding/probleemstelling 

U bent door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) uitgenodigd te 
spreken op de Dag van de Persvrijheid, 3 mei 2011 in het Trouw Gebouw (zie 
bijlage). 

Advies/actie 

Advies is ^ /^BKÊÊtÊl t t^KlKÊÊÊlÊÊÊÊSÊÊ^ÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊKl^ÊÊIÊttÊÊÊÊ^ 

verzending van een brief over de Wob aan de Kamer gepland. 

Toelichting 

Dag van d e Persv r i j he id 
De Nederiandse Dagbladpers, het Persmuseum, Free Voice, Press Now, Radio 
Nederiand Wereldomroep en de NVJ organiseren jaari i jks op 3 mei de Dag van de 
Persvrijheid. 
Wouter Hins^ zal de Nederiandse Persvrijheidmonitor 2010 presenteren waarin dit 
jaar ook de resultaten zijn verwerkt van een onderzoek door de Rijksuniversiteit 
Groningen naar ervaringen van journalisten met de Wob. Het gaat om ervaringen 
met het opvragen van informatie bij de overheid, met ook aandacht voor misbruik 
van de Wob door bestuursorganen. Bijvoorbeeld in de vorm van ' t i jdrekken', 
waardoor informatie bij openbaarmaking niet langer nieuwswaardig meer is. Dit 
onderzoek is uitgevoerd mede in reactie op het onderzoek van BZK naar misbruik 
van de Wob door verzoekers. U wordt gevraagd of u de monitor in ontvangst wilt 
nemen en op de resultaten wilt reageren. 

Speech ove r openbaa rhe id van bes tuur 
De planning is < 

Meze bijeenkomst desalniettemin een goed podium 
om in te gaan op de openbaarheid van bestuur en de rol van de media. Journalisten 
maken vaak gebruik van de Wob en een aantal onderzoeksjournalisten zijn notoire 
'big-Wobbers'. Aandacht voor 'vr i jheid en verantwoordelijkheid' in het gebruik van 
de Wob sluit aan bij eerdere antwoorden op Kamervragen over oneigenlijk gebruik 
en proportionaliteit. 

' Wouter Hins is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van 
Amsterdam en bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Leiden. 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2009 17:20 

^ iHHBHBII^BHBf lHB^ 
Onderwerp: FW: Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken Mw. dr. G. terHorst 

Svp in behandeling nemen. 
Groeten, 

Oorspronkelijk bericht  
Van: f lHmi§ 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2009 17:18 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: i ^ : Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken Mw. dr. G. terHorst 

Dit zijn brieven dit zich mn richten op het beleid in het kader van de Wob en niet op concrete 
Wobverzoeken. 
Om die reden ligt beantwoording van e.e.a. meer op jouw terrein. 

Groeten 

Van: 
-Oorspronkelijk bericht-

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2009 17:04 
Aan: f lHmi^ 
Onderwerp: FW: Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken Mw. dr. G. terHorst 

Oorspronkelijk bericht  
Van: Rostbus minBZK 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2009 17:01 

Onderwerp: FW: Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken Mw. dr. G. terHorst 

Dag.|||mf 

de brief betr. WOB is voor CZW. 

Groet, 

Verzonden: donderdag 8 oktober 2009 16:35 
Aan: Postbus minBZK 
CC: 
Onderwerp: Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken Mw. dr. G. terHorst 

Geachte heer/mevrouw, 

8-10-2012 
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Bericht 

Bijgaand treft u een brief en een bijlage aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken Mw. dr. G. ter Horst. 

Met vriendelijke groet, 

NVJ 

Met vriendelijke groet. 

NV] 
Postbus 75997 
1070 AZ Amsterdam 
020-6766771 
www.nvj.nl̂  

De NVJ bestaat 125 jaar' 

8-10-2012 

http://www.nvj.nl%5e
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Joh. Vermeerstraat 22, Postbus 75997, '97° ^^ Amsterdam 
Telefoon (020) 676 67 71, Fax (020) 662 49 01 
Postbank 418318, E-mail: verenigLng@nvj.nl 

Aan de woordvoerders Binnenlandse Zaken Tweede Kamer 

jjjfjii^iisteiiffivgSie^BlitiiM 

Amsterdam, 3 september 2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepresenteerd om de termijn waarbinnen op WOB-
verzoeken moet worden gereageerd, te verlengen. Een en ander houdt verband met de 
invoering van dwangsommen bij niet tijdig beslissen. Als vertegenwoordiger van de 
Nederlandse Vereniging van Journalisten brengen wij u op de hoogte van enkele kritische 
kanttekeningen vanuit de beroepsgroep bij dit voorstel. 

Zoals bekend maken onze leden, (onderzoeks)joumalisten vaak gebruik van de WOB om 
maatschappelijk relevante gegevens boven water te krijgen. Alleen bij een correcte toepassing 
van deze wet kunnen onze leden hun werk naar behoren vervullen. 

Daarbij hoort niet alleen het verstrekken van de gevraagde gegevens, maar ook het tijdig 
leveren van die gegevens. Voor politieke en maatschappelijke discussies, die door de 
joumalistiek verslagen worden, is een vlotte levering van gegevens van levensbelang. Uitstel 
kan leiden tot verlies van joumalistiek, maar ook maatschappelijk momentum. 

De verkiezingen zijn gepasseerd, het besluit is genomen, de order is verstrekt. 

Met de nu voorgenomen introductie van een verdubbelde WOB-termijn van in totaal 56 
dagen wordt bovengenoemd joumalistiek, maar bovenal maatschappelijk belang, volledig uit 
het oog verloren. 

In de bestaande Wet Openbaarheid Bestuur staat thans klip en klaar (artikel 6 lid 1) dat op een 
WOB-verzoek 'zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk biimen twee weken' wordt beslist. IVIocht 
het binnen die tijd niet lukken, dan is verdaging met twee weken mogelijk. Dat moet 
schriftelijk en gemotiveerd gebeuren. En zo hoor je pas in laatste instantie aan die 28 dagen te 
komen. 

mailto:verenigLng@nvj.nl


In de praktijk blijkt dat overheden de woorden 'zo spoedig mogelijk' geheel vergeten, watje 
nu ook ziet terugkeren in de beeldvorming. Dat die woorden in de wet staan, zegt echter iets 
over het belang dat de wetgever aan de WOB heeft toegekend. Aan dat belang lijkt steeds 
meer voorbij te worden gegaan. 

De praktijk leert intussen ook dat overheidsorganen zich sowieso weinig van de WOB-regels 
aantrekken. Verdaging van een besluit moet zoals gezegd schriftelijk en gemotiveerd, wat 
regelmatig niet gebeurt. Anderzijds merken joumalisten dat standaard een bericht van 
verdaging wordt gestuurd, ook bij het meest simpele WOB-verzoek. 

En dat terwijl de ontsluiting van archieven en documenten, gelet op de voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen eerder sneller en eenvoudiger, dan complexer wordt. 

In plaats van het in de wet gegeven belang te benadrukken, lijkt de WOB zo steeds meer te 
worden gezien als iets dat als lastig wordt ervaren. De louterende werking, die uit zou moeten 
gaan van de mogelijkheid om nu ook een - zeer bescheiden - fmanciële druk uit te kuimen 
oefenen op talmende overheden, wordt door de voorgenomen termijnoprekking onderuit 
gehaald. Dat is de omgekeerde wereld en een volstrekt verkeerd signaal aan een overheid die, 
vanuit haar publieke fimctie, actief zou moeten meewerken aan de goede uitvoering van deze 
wet. 

Wanneer u hier prijs op stelt, lichten wij graag onze praktische bezwaren tegen dit 
wetsvoorstel nader toe. 

Voor het maken van een afspraak kimt u zich wenden tot onderstaand adres. 

Met vriendelijke groet. 

\̂  algemeen secretaris 
NVJ 

^(g).nvi.nl//020j 
Postbus 75997 
1070 AZ Amsterdam 



5A 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Openbaar Bestuur & 
Democratie 
Democratie en Burgerschap 

Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www. rij ksoverheid .nl 

Contactpersoon 

inbzk.nl 

Datum 7 november 2011 
Betreft Afschrift antwoordbrief aan NVJ met kenmerk 2011715801/2011D44509 

Hierbij bied ik u een afschrift aan van mijn antwoordbrief aan de Nederiandse 
Vereniging van Journalisten van 9 september 2011. Het verzoek om dit afschrift 
werd gedaan op 20 september 2011 met kenmerk 2011715801/2011D44509. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Kenmerk 
2011-2000487133 

Uw Kenmerk 
2011715801/2011D44509 

Bijlagen 
1 

J.P.H. Donner 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

^ Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Den Haag 

Het bestuur van de Nederiandse Vereniging van Journalisten 
t.a.v dhr. H. Elzerman en dhr. T. Bruning 
Postbus 75997 
1070.AZ Amsterdam 

Openbaar Bestuur ft 
Oemocratle 
Democratie en Burgerschap 

Schedeldoekshaven 200 
25U E2 DenHaag 
Postbus 20011 
2S00 EA Den Haag 
www. rijksoverheid, nl 

Contactpersoon 

ilnb2k.nl 

Datum 9 september 2011 
Betreft Wet openbaarheid van bestuur 

Geachte heer Elzerman en heer Bruning, 

Graag wil ik u bedanken voor uw brief van 20 juli 2011 waarin u mlj uw reactie 
stuurt op de brief Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die ik op 31 mei 2011 aan 
de Tweede Kamer heb verzonden. 
In deze brief heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn voomemens om de 
Wob aan te passen. Ik verwacht dit voorstel tot wijziging in het najaar 2011 ter 
consultatie te sturen aan de decentrale overheden en de gebruikelijke 
adviesorganen. Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten zal ik het voorstel 
ter consultatie aanbieden. 

Ik dank u voor uw suggesties die u mij voorafgaand aan de consultatie heeft doen 
toekomen. Ik zal deze bestuderen. 

Kenmerk 
2011-2000374589 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

J.P.H. Donner 
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Commissie BiZa 
Aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 
de heer mr. J.P.H. Doiuier 
Poslbus 20011 
2599 EA DenHaag 

Plaals en datum:. 
Belreft: 

Ons kenmerk: 

Den Haag, 20 september 2011 
Afschrift brief NA/J aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.l. 
Wei openbaarheid van bestuur (Wob) 
2011215801/201ID44509 

Namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zend ik u bijgaand een kopie van een aan u gerichte 
briefvan de Nederlandse Vereniging van Joumalisten (NVJ) te Amsterdam d.d. 20 juli 2011 m.b.l. de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

De commissie ontvangt graag een afschrifi van uw antwoord op deze brief 

Hoogachtend, 

de griffiEr van de vaste conunissie voor Binnenlandse Zaken, 

Tweede Kamer «ler Sl:iicii-(';cnrriinl 
Posihuï 20018 
250(1 K,V »cii lliiap 

l". 070-, 

2S0 9: 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

Minister van 32K DGBK/Burgerschap cn 
Informatiebeleid 
Interactie 

Contactpersoon 

nota Verzoek vcBiZa om toezending van reactie cp brief NV.1 

Datutn 
16 jönucfi 2012 

Kenmerk 
Ï032-0000029331 

Bijlagen 

w' 

W 

6..inliïic:r:g,'p:ob:r?o.rn.?U?!iinr: 

Bij brisf van 31 rr.ei 20:ti heeft (nini.ster Donner een aantal wij/r.igingen van de 
VVob aancjekondiyd (Kamerstukken I I , 32802, nr. 1). Naar aanleiding hiervart 
heeft' de Nederiandse Vereniging van Journalisten minister Donner een brie;' 
gezonden (i.a.a. de Tv îeede Kamer). Bij briefvan 9 september 2011 heeft 
minister Donner gereageerd op de brief van de NVJ.';  
De vaste commissie voor BiZa heeft bij brief van 20 september 2011 verzocht om 
toezending van die reactie. Het antwoord op dat verzoek lijkt eind oktober/begin 
nnvem.ber 20:1.1 te zijn voorgelegd aan minister Donner. De zaak is teruggekomen 
fjij de desbetreffende beleidsmedewerker, maar heeft - om niet meer t e ^ J U f 
«chierhalen redenen - geen vervolg gekend. Op ISjanuari 2012 werd duidelijk 
dat nog niet was gereageerd op het verzoek van de Tweede Kamer. Daarom 
v/ordt de brief waarmiee de reactie op de brief van de NVJ aan de Tvi/eede Kamer 
wordt gezonden u alsnog voorgelegd. 

.̂Gvies/tJClièr 

U wordt gevraagd In te stemmen met bijgevoegde brief aan de TK en daaitoe de 
brief te paraferen, 

T'oelichltn;} 

Opmerking: 17/0.1 j 

rriQina j. vn-n i 
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Consequenties van ondertekening van het Verdrag van Tromso 

Op 18 juni 2009 werd het Verdrag Toegang tot officiële documenten van de Raad van Europa 
opengesteld voor ondertekening (hierna 'Verdrag')- In deze notitie worden de consequenties van 
ratificatie van het Verdrag in kaart gebracht. De notitie start met een inleiding op het Verdrag en 
de internationale context. Daarna volgt een bespreking van de consequenties van implementatie 
van het Verdrag voor de Nederiandse wet en informatie over de procedure. 

1. Toegang tot documenten 
In 2002 publiceerde de Raad van Europa een aanbeveling om het recht op informatie vast te 
leggen in een Verdrag. In vervolg daarop is een expertgroep ingericht die zich boog over de tekst 
voor een dergelijk Verdrag. Nederiand heeft, naast een groot aantal andere landen, deelgenomen 
aan de besprekingen binnen deze expertgroep onder voorzitterschap van Zweden. In 2008 is de 
concepttekst voor het Verdrag goedgekeurd door de Raad van Ministers van de Raad van Europa. 

Doelstelling van de Raad van Europa (RvE) is de bewustwording te bevorderen van een Europese 
identiteit die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden (mensenrechten). Daarnaast heeft de 
RvE tot doel Verdragen te sluiten om de maatschappelijke en juridische praktijken in de lidstaten 
op dat terrein met elkaar in overeenstemming te brengen. De Verdragen van de RvE kunnen 
beschouwd worden als een minimumniveau voor de bescherming van de (mensen)rechten binnen 
Europa. Steeds vaker wordt ook het recht op informatie als een (mensen)recht beschouwd. In het 
Handvest Grondrechten van de EU is het recht op inzage in documenten van instellingen 
opgenomen als grondrecht. Binnen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 
oordeelde het Hof in Straatsburg in april 2009 (Tarsasag a szabadsagjogokért v. Hungary, 
37374/05) dat toegang tot overheidsinformatie het recht is van 'social watchdogs' zoals de pers op 
basis van artikel 10 van het EVRM (vrijheid van meningsuiting). 

W 

Het Verdrag is d.d. 1 november 2010 ondertekend door 13 staten, waaronder België, Finland, 
Zweden, Noorwegen, Hongarije en Slovenië en een aantal andere Oost-Europese staten. 
Noorwegen, Zweden en Hongarije hebben ook al geratificeerd. België< 

kDuitsland heeft niet getekend,j 

" o k het~VK"heeft nlët geteRend. Daar geldt'sTncJTiZOÓ'Ö de FrëedonTöT 
Information Act, die qua systematiek sterk verschilt van de systematiek in het Verdrag. 

Hoewel het Verdrag in grote lijnen overeen komt met de Wob, zijn er ook een aantal belangrijke 
verschillen. Daarnaast zijn er enkele Nededandse wetten die eigen, van de Wob afwijkende regels 
over openbaarheid hebben. Ook deze wetten zullen na ratificatie in overeenstemming met het 
Verdrag moeten zijn. Voordat de regering kiest wel of niet het Verdrag te willen ondertekenen, is 
het daarom noodzakelijk in kaart te brengen waar de verschillen zitten en wat de gevolgen daarvan 
zullen zijn bij uiteindelijke implementatie van het Verdrag. 



2. Consequenties van ondertekening van het Verdrag 
Besloten is het Verdrag niet direct te tekenen, maar eerst in kaart te brengen wat de gevolgen van 
ondertekening zullen zijn voor de Wob en bijzondere wetgeving (nota 28 mei 2009). Hieronder 
worden de verschillen tussen de Wob en het Verdrag toegelicht. Het gaat om de volgende 
-CLiidr-ncfrxpr.n" "*—' 
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g. Specifieke wetten 
Naast bovengenoemde consequenties voor de Wob, heeft ondertekening ook gevolgen voor de 
bijzondere wetten. Voor besluitvorming in de MR dienen alle bijzondere wetten met eigen, van de 
Wob afwijkende regels over openbaarheid getoetst te worden aan het Verdrag. Een eerste 
inventarisatie van de wetten die het betreft, is inmiddels gedaan. Toetsing van de verschillende 
bepalingen moet nog volgen. 

3. Procedure 
W De MR of RMR 

over ondertekérimg vari 
'beslist 

et Verdrag en start van de goedkeuringsprocedure. Daarna volgt een 
pariementaire procedure. Pariementaire instemming met de invoeringswet staat gelijk aan 
ratificatie. 

w 
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m 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

% 

Aan 
Van 

Minister Donner DGBK/OBD 
Democratie & Burgerschap 

Contactpersoon 

T070 

nota Overzicht beleid Wob 

Datum 
15 november 2010 

Kenmerk 
2010-0000713959 

Bijlagen 
6 

w 

Aanleiding/probleemstelling 

U heeft verzocht nader geïnformeerd te worden over de Wet openbaarheid van| 
bestuur (Wob). Er speelt een aantal zaken, onder andere de toezegging om de 
Kamer te informeren over de mogelijkheden om misbruik van de Wob te 
voorkomen en de toezegging te besluiten over ondertekening van het verdrag 
'toegang tot officiële documenten' van de Raad van Europa (hiema: verdrag van 
Troms0). Deze nota is afgestemd metj 

Advies/actie 

• Instemmen met 

• Instemmen met 

• Instemmen met 

Toelichting 

1. Aandacht voor de Wob 

■ '{(dp.tnerldiig^ i6AÏ Z 

11 

^ \ 

Aandacht voor de Wob ln de Kamer: 
• GroenLinks heeft een initiatiefwet aangekondigd om 'de Wob te 

modemiseren' (zie bijlage 1 voor het 10-puntenplan). 
• Vanuit GroenUnks en de SP werden het afgelopen jaar regelmatig 

Kamervragen gesteld over de Wob en het verdrag van Tromso. 
§KÊÊKÊÊÊÊtÊ^^t^^ÊÊK^^UÊ^ÈÊitiiiltÊKÊÊHÊHtÊKÊKÊ^^ 
nam voor die tijd wel een pro-transparantie standpunt in, bijvoorbeeld in de 
discussie over het verdrag van Tromso in de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa (Committee on Legal Affairs and Human Rights onder 
voorzitterschap van Klaas de Vries, PvdA). 
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De heer Teeven ( W D ) heefl tijdens het debat over verlenging van de oatum 
termijnen van de Wob door het indienen van een motie aandacht gevraagd '^ november 2010 
voor misbruik van de Wob. Kenmeik 
De heer Brinkman (PW) heeft recentelijk tijdens de 'Right to know dag' (28 2010-0000713959 
okt. j l) gesteld voor transparantie te zijn, mits dit niet tot extra belas.ting 
van bestuursorganen leidt. 

\ ^ 

Andere aandacht voor de Wob buiten het parlement: 
• In de media en bij de VNG is er aandacht voor vermeend misbruik van de 

Wob en de uitspraak van de rechtbank 's Gravenhage dat gemeenten geen 
leges in rekening mogen brengen voor de behandeling van Wob-verzoeken 
De VNG wil leges blijven rekenen voor Wob-verzoeken. 

o De Nederlandse Vereniging van Joumalisten heeft aangekondigd in het 
voorjaar 2011 te rapporteren over een onderzoek naar misbruik van de 
Wob door bestuursorganen. 

o De Raad voor het openbaar bestuur doet (voor)onderzoek naar het 
functioneren van de Wob. 

2. Verdrag van T romso 
Op 18 juni 2009 is het verdrag van Tromso opengesteld voor ondertekening (zie 
bijlage 2 voor tekst en toelichting van het verdrag).( 

antwoord op Kamervragen is gemeld: 'het kabinet streeft er naar dit jaar die 
beslissing [ondertekening van het verdrag] te nemen'. 

Ondertekening van het verdrag zal een aantal wijzigingen in de Wob tot gevolg 
hebben. Daarnaast zullen eok de specifieke wetten met bepalingen rondom 
openbaarheid aan het verdrag moeten worden getoetst. Belangrijke consequenties 
voor de Wob zijn de volgende (zie ook bijlage 3 voor een uitgebreidere bespreking 
van I 
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Datum 
15 november 2010 

Kenmerk 
2010-0000713959 

3. Oneigenlijk gebruik Wob 
In verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, is een aantal 
wettelijke beslistermijnen aangepast. Bij de behandeling van de verlenging van de 
beslistermijnen in de Wob (mei 2009) heeft de Tweede Kamer (motie Teeven) 
gewezen op het feit dat van de Wob soms misbmik wordt gemaakt. De minister van 
BZK heeft toegezegd dat de mogelijkheden voor een wettelijke regeling nader 
zullen worden onderzocht en de Tweede Kamer daarover zal worden geïnformeerd. 
In reactie op de motie ^örüz (over de werklast bij de politie over de afhandeling 
van Wob-verzoeken) heeft de staatssecretaris van BZK tijdens de plenaire 
behandeling van de Veiligheidswet BES (mei 2010) toegezegd dat de regering 
ernaar streeft voor eind 2010 de Kamer te informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek naar mogelijkheden om misbruik van de Wob tegen te gaan. Ook de 
minister van BZK heeft toegezegd dat een beleidsmatige reactie voor het eind van 
het jaar volgt (tijdens het debat over de Nationale Ombudsman, september 2010). 

In bijlage 5 vindt u een notitie met daarin allereerst een korte weergave van de . 
twee onderzoeken die we hebben laten uitvoeren. Het betreft een 
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rechtsvergelijkend onderzoek naar'misbruikbepalingen' en een onderzoek naar 
oneigenlijke Wob-verzoeken en omvangrijke Wob-verzoeken In de praktijk. 
Vervolgens wordt een aantal oplossingsrichtingen geschetst. 
Belangrijkste punten: 

Datum 
15 november 2010 

Kenmerh 
2010-0000713959 

^ S _ 
Indien u instemt met de strekking van de notitie, zal deze op korte, termijn verder 
uitgewerkt worden tot brief aan de Tweede Kamer (via de ICB en ministerraad). 

4. Hergebruik van overheidsinformatie 
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Overheidsinformatie 
2 december 2010 

Van: 

Openbaarheid van bestuur vormt een fundamenteel onderdeel van de democratische rechtstaat. 
Om mee te kunnen denken met de overheid, en te kunnen participeren aan het werk van de 
overheid moeten burgers voldoende informatie hebben. Maar burgers moeten ook toegang tot 
overheidsinformatie hebben om het bestuur adequaat te kunnen controleren en eventuele 
misstanden aan de kaak te stellen' 
Deze notitie geeft een overzicht van de lopende BZK-activiteiten rondom openbaarheid van 
overheidsinformatie, met name binnen OBD en DRI. Daarbij ligt binnen OBD de nadruk op de 
'principes' (grondrechten, democratische rechtstaat, openbaarheid) en bij DRI op de 'techniek' 
(vindbaarheid, hergebruik, open data), maar deze hangen in de praktijk nauw met elkaar samen. 

2. Het recht op informatie en grenzen aan de openbaarheid 
In het Handvest Grondrechten van de Europese Unie is het recht op inzage in documenten van 
instellingen opgenomen als grondrecht. Binnen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM) oordeelde het Hof in Straatsburg in april 2009 dat toegang tot overheidsinformatie 
samenhangt met artikel 10 van het EVRM (vrijheid van meningsuiting). De Grondwet bevat in 
artikel 110 een bepaling over de openbaarheid van bestuur. Dat artikel bepaalt dat de overheid bij 
de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht volgens regels bij de wet te stellen. Artikel 110 
van de Grondwet is nader uitgewerkt in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Toegang tot overheidsinformatie is een belangrijk onderdeel van onze democratische 
rechtstaat. Er zijn echter een aantal grenzen aan de openbaarheid van overheidsinformatie. In 
concrete situaties kunnen andere grondrechten of zwaarwegende belangen spelen die zich 
tegen openbaarmaking verzetten. In artikel 10 van de Wob zijn de uitzonderingen vastgelegd 
die zowel voor de actieve als passieve openbaarheid gelden. Dit raakt daardoor andere BZK-
beleidsterrein zoals veiligheid van de staat en privacy. 
Ook interne adviezen en concepten komen niet in aanmerking voor systematische publicatie 
(artikel 11 Wob). Deze 'beleidsintimiteit' maakt het voor ambtenaren mogelijk nieuwe ideeën 
vrijelijk te bespreken en is daarmee evengoed belangrijk voor een goed functionerende 
overheid. Dit neemt niet weg dat burgers al tijdens de beleidsvorming betrokken kunnen 
worden (zoals www.internetconsultatie.nl). 

Daarnaast bestaan er een aantal praktische voorwaarden. Openbaarmaking van 
overheidsgegevens moet voor bestuursorganen praktisch ook haalbaar zijn. Zo is volledige 
openbaarheid alleen mogelijk als de documentenstroom en het archiefbeheer van de overheid 
zijn gedigitaliseerd. Daarnaast moet de organisatie ingericht zijn voor een goede afhandeling 
van Wob-verzoeken en de actieve openbaarmaking van gegevens. De discussie over oneigenlijk 
gebruik van de Wob en de werklast die gemoeid is met de afhandeling van Wob-verzoeken, 
sluit hierbij aan. 

3. Ontwikkelingen in de Wet Openbaarheid van bestuur 
Op het terrein van de openbaarheid van overheidsinformatie zijn binnen de rijksoverheid veel 
ontwikkelingen gaande, alleen al binnen het ministerie van BZK kunnen er diverse 
onderscheiden worden. Hierbij is allereerst het onderscheid tussen openbare en niet-openbare 
overheidsinformatie van belang. De Wob regelt de openbaarheid en het verstrekken van 
gegevens over het bestuuriijk handelen van bestuursorganen. De wet maakt verder een 
onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid. Actieve openbaarheid betreft 

http://www.internetconsultatie.nl


infomnatieverschaffing door bestuursorganen uit eigen beweging (artikel 8 en 9 Wob). In de 
Wob staat geen sanctie op het niet nakomen van de actieve openbaarmakingsplicht. Er bestaan 
wel een aantal andere wettelijke verplichtingen tot actieve openbaarmaking, zoals bijvoorbeeld 
opgenomen in de bekendmakingswet en regels rondom inzage voor inspraak of verplichte 
publicatie van bepaalde toezichtgegevens. Op dit moment is er geen beleidskader met 
aanvullende verplichtingen op het terrein van actieve openbaarheid. Passieve openbaarheid wil 
zeggen dat informatie wordt verstrekt op verzoek. De huidige Wob vormt vooral een basis voor 
dergelijke verzoeken tot openbaarmaking van overheidsinformatie. 

a. Passieve openbaarheid 
Voor de Wob speelt allereerst een onderzoek naar mogelijkheden om oneigenlijk gebruik van de 
Wob te voorkomen en omvangrijke/complexe Wob-verzoeken beter hanteerbaar te maken. Dit sluit 
aan bij het streven naar een verdere reductie van administratieve lasten en een efficiënter 
georganiseerde en compactere overheid. Ten tweede is het Verdrag Toegang tot officiële 
documenten van de Raad van Europa opengesteld voor ondertekening. Ondertekening van het 
verdrag zal consequenties hebben voor de Wob en alle specifieke wetten met van de Wob 
afwijkende regels rond openbaarheid. 
In 2006 is een voorontwerp Algemeen wet overheidsinformatie voorbereid. Minister Ter Horst heeft 
aan de kamer medegedeeld dat het Voorontwerp niet wordt overgenomen,^ maar dat een aantal 
voorstellen worden overgenomen bij een volgende wijziging van de Wob^ 

II (iSroenLinks-Kamerild Peters heeft in mei 
2010 aangekondigd~e^n initiatiehwet voor openbaarheid van informatie te schrijven die de Wob 
moet vervangen. Daarnaast zal de Raad voor het openbaar bestuur waarschijnlijk in 2011 een 
advies publiceren over modernisering van de Wob. 

>,r' T-
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Schatting van aantal ambtenaren belast met afhandeling WOB verzoeken 

Data (obv rapport "Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken", oktober 2010. ", tabel 2.4) 

Tabel 1. Aantal Wob-verzoeken uitgesplits naar aan de afhandeling bestede werkdagen, gemiddeld 
per type bestuursorgaan ^  

Categorie  

Bestuursorgaan 
<1 dag 1-10 

dagen 
11-20 
dagen 

21-40 
dagen 

>40 
dagen 

Onbekend 

Kerndepartement 2 16 14 20 17 68 
Uitvoeringsorganisaties 26 11 6 2 1 0 
ZBO's 2 3 0 0 0 0 
Politiekorpsen 860 69 11 20 3 1 
Provincies 7 3 1 3 1 5 
Waterschappen 2 3 0 0 0 1 
Gemeenten <20.000 8 5 1 0 0 0 
Gemeenten 20.000 - 50.000 7 6 2 1 1 1 '. 
Gemeenten 50.000 - 100.000 7 11 1 1 0 5 
Gemeenten lOO.OOO-i- 11 25 3 1 0 8 
Gemeenten gemiddeld 8 8 1 0 0 3 
NB aantallen obv 1.5 jaar. 

Schattingsmethode 

Aannames 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

20/01 

W 

Aan 
Van 

Minister Donner 

nota 
Aanleiding/probleemttell ing 

U vroeg in de Ministerstaf van 17/1 naar het aantal ambtenaren dat zich bezi^ 
houdt met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

DGBK/OpenbBs r Bes tuu r 
en Domocra t lD 
Oemocrotle & Burgerschsp 

w 

Toelichting 

Aantal Wob-ambtenaren 
Ieder bestuursorgaan handelt de eigen V\/ob-verzoeken af. BZK heeft geen overzicht 
van het aantal Wob-verzoeken^ de inhoud daarvan of de manier waarop deze 
afgehandeld worden. De Inzet van fte's voor de Wob is Iets waarover de 
bestuursorganen zelf beslissen. Bij sommige organisaties ligt het bij de afdeling 
Voorlichting, meestal is het de afdeling Juridische Zaken die Wob-verzoeken 
afhandelt. Bij kleine gemeenten gaat het dan meestal niet om specifieke 'Wob-
functionarlssen', maar om een all-round jurist die ook Wob-verzoeken afhandelt in 
samenspraak met de betrokken beleidsafdeling. 

Cijfers u i t het onderzoek naar oneigenl i jk gebruik Wob 
In de zomer van 2010 is een onderzoek iJHtgëvoerB door Research voor Beleid om 
een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem van oneigenlijk gebruik 
van de Wob en de afhandeling van omvangrijke/complexe ver7oeken. De discussie 
bleef namelijk te veel in casuïstiek hangen. Het onderzoek betreft een 
intemetenquête onder departementen, provincies, gemeenten, waterschappen, 
politiekorpsen en de bekendste en omvangrijkste zbo's en uitvoeringsorganisaties. 

In het onderzoek Is gevraagd naar het aantal Wob-verzoeken (tabel 1) en het 
aantal werkdagen dat met de afhandeling van de Wob-verzoeken is gemoeid. Op 
basis van de gegevens uit het onderzoek is een schatting gemaakt van het aantal 
benodigde fte's voor de afhandeling van Wob-verzoeken (zle tabel 2, zle bijlage 1 
voor de bijbehorende berekening). 

Zle verder bijlage 2 voor een korte weergave van de belangrijkste uitkomsten van 
het onderzoek en bijlage 3 voor de onderzoeksrapportage (met 
managementsamenvatting). 



Tabel 1- Aantal Wob-verzoeken uitgesplits naar aan de afhandeling bestede 
werkdagen, gemiddeld per type bestuursorgaan (Ijanuari 2009- I j u l i 2010) 

D a t u m 
17 Januari 2011 

Cateqorie 
A. B. C. D. E. F. 

Bestuursorgaan 
<1 dag 1-10 

dagen 
11-20 
dagen 

21-40 
dagen 

>40 
dagen 

Onbekend 

Kerndepartement 2 16 14 20 17 68 
Uitvoerlnqsorqanlsatles 26 11 6 2 1 0 
ZBO's 2 3 0 0 0 0 
Politiekorpsen 860 69 11 20 3 1 
Provincies 7 3 1 3 1 5 
Waterschappen 2 3 0 0 0 1 
Gemeenten <20.000 S 5 1 0 0 0 
Gemeenten 20.000 - 50.000 7 6 2 1 1 1 
Gemeenten SO.OOO - 100.000 7 11 1 1 0 5 
Gemeenten 100.000+ 11 25 3 1 0 8 
Gemeenten gemiddeld 8 8 1 0 0 3 
NB aantallen obv 1.5 jaar. 

Politiekorpsen hebben verreweg de meeste verzoeken ontvangen (gemiddeld 964 
per korps). De meeste van deze verzoeken zljn echter binnen 1 werkdag 
afgehandeld (89%). Dit betreft waarschijnlijk de zogenoemde 'verkeerswobjes'. 
Verder springen de kerndepartementen er uit met 137 verzoeken ln anderhalfjaar, 
tegenover gemiddeld 20 verzoeken bij gemeenten, . . 
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Ootuin 
17 januari 2011 

Kenmerk 
2011-0000031472 

Vervolg 
Het onderzoeksrapport van Research voor Beleid zal meegestuurd worden aan de 
Kamer bij de toegezegde brief over de mogelijkheden om oneigenlijk gebruik van 
de Wob tegen te gaan (het rapport is nog niet openbaar). 
Op 1 februari staat een gesprek met u gepland om te spreken over het beleid 
Inzake de Wob. U ontvangt daarvoor een geannoteerde agenda. 

'HftKZs-̂ îtswifn '•^■Jmfr^i&'.K^.mii'J. 
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Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!' Punt 1: Veranker het burgerrecht op 
toegang tot overheidsinformatie 

Argumenten invoering van burgerrecht op overheidsinformatie* in voorstel GroenLinks: 
Burgers hebben recht op informatie. Het is geen dienst die de overheid naar eigen 
goeddunken verieent. De Wob wordt nu nog te regentesk geformuleerd. 

- Toegang tot overheidsinformatie wordt gezien als onmisbaar voor goede uitoefening 
van het kiesrecht en is een onlosmakelijk onderdeel van vrijheid van meningsuiting 
Het (burger)recht op infonmatie moet in de Grondwet worden opgenomen en dient 
het uitgangspunt van de Wob te worden 

* Een soortgelijk voorstel is in 2000 door de commissie Franken gedaan. Destijds steunde 9 
van de 10 commissieleden opname van een dergelijk recht in de Grondwet. Donner was de 
enige die tegen was. In 2010 is door de Staatscommissie Grondwet wederom een voorstel 
gedaan om toegang tot documenten in de grondwet op te nemen. Dit (aanvullend) voorstel 
werd slechts door 3 van de 10 leden gesteund. 

Huidige situatie^ 
De Wet openbaarheid van bestuur vindt zijn grondslag in artikel 110 GW ('De overheid 
betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen'). 
Artikel 110 is een instructienorm en geen algemene verplichting voor de overheid of 
subjectief vrijheidsrecht van burgers. 

Voordelen invoering van een grondrecht op toegang tot informatie 
J ' J 

'-' :-j - A i ; 
U ^ 'fa ; * , - . - ' . I , 

. 1 l " • » 

O '■^^- '■ 

' Informatie in deze factsheet is grotendeels ontleend aan een preadvies van M.A.P. Bovens (1999), 
het proefschrift van E J. Daalder (2005) en het proefschrift van A.M. Klingenberg (2011). 
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Factsheet 1 bijlage: Artikel 10 EVRM en uitspraken EHRM inzake recht op 
overheidsinformatie^ 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens | Artikel 10 - Vrijheid van meningsuiting 
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 

mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of 
te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit 
artikel belet Staten niet radio- omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te 
onderwerpen aan een systeem van vergunningen. 

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich 
brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische 
samenleving noodzakelijk (proportioneel en subsidiair) zijn in'het belang van de 
nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen 
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 
goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de 
verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechteriijke macht te waarborgen. 

EHRM uitspraak 19101/03 lOjul i 2006 (Sdruzeni Jihoceské Matky v. Tsjechië)^ 
In dit concrete geval gaat het om een NGO gericht op ecologie die geen toegang tot 
informatie krijgt over de bouw van een nieuwe kernreactor in Tsjechië. Het Hof stelt dat de 
Tsjechische overheid rechtmatig heeft gehandeld omdat voor de gevraagde technische 
gegevens bepaalde uitzonderingsgronden gelden (veiligheid van de staat, vertrouwelijkheid 
bedrijfsgegevens). Het Hof stelt verder dat lidstaten zelfde vrijheid hebben om een zekere 
balans te creëren tussen openbaarheid en het beschermen van andere belangen. Het belang 
van de uitspraak van het Hof is in deze dat vastgesteld wordt dat artikel 10 van het EVRM 
ook gaat over toegang tot overheidsinformatie. 

EHRM uitspraak 37374/05 14 april 2009 (Tarsasag v. Hongarije)^ 

Zie hierover ook het recente proefschrift van A.M. Klingenberg: 
httD://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/iur/2011/a.m.klineenberg/02 h2.pdf 

European Court of Human Rights: Case of Sdruzeni Jihoceské Matky v. Czech Republic, Appl. No. 
19101/03 (http://home.broadpark.no/~wkeim/files/echr-19101-03-ref.htm) 

A.M. Klingenberg, Bestuursrecht, e-mailen internet. Bestuursrechtelijke normen voor elektronische 
overheidscommunicatie (Groningen 2011) 45-46. 
^ Noot bij de zaak Tarsarag/Hongarije (EHRM 14 april 2009,37374/05) 
http://www.ivir.nl/publicaties/dommerinR/Annotatie NJ 2010 209.pdf 

http://home.broadpark.no/~wkeim/files/echr-19101-03-ref.htm
http://www.ivir.nl/publicaties/dommerinR/Annotatie


In eerdere uitspraken heeft het EHRM bepaald dat de pers als 'watchdog' in een democratie 
geprivilegieerde bescherming onder artikel 10 van het EVRM heeft. De pers heeft tot taak 
het publiek belang naar het publiek over te brengen (omdat dit valt onder het recht 
geïnformeerd te worden). Hieronder valt ook het leveren van relevante bijdragen aan een 
publiek debat. Het goed kunnen verwerven van informatie door de pers is volgens het Hof 
een belangrijk middel om aan deze taken te kunnen voldoen. 

Bij deze concrete zaak werd een informatieverzoek van een mensenrechten
organisatie geweigerd door de Hongaarse overheid. De organisatie stelde als verweer dat zij 
het doel voor ogen had om het publieke debat met de gevraagde gegevens te stimuleren. 
Volgens het EHRM valt een dergelijke organisatie daarmee ook onder de categorie 
'watchdog'. Zowel de pers als belangenverenigingen kunnen dus in een hoedanigheid als 
'watchdog' bepaalde uitzonderingsgronden 'overrulen'. 

EHRM uitspraak 116/ 1996/735/93219 februari 1998 (Guerra v. Italië)^ 
De verplichting om actief informatie te verstrekken door de overheid kan wel gekoppeld 
worden aan artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven). Het 
gaat in dat kader alleen om informatie die rechtstreeks raakt aan het privéleven van degene 
die de informatie veriangt. Tot dit oordeel kwam het Hof na een klacht over het niet 
informeren door de overheid over de schadelijkheid van een fabriek voor omwonenden in 
de plaats Manfredonia in Italië. In dit geval hield die actieve rol van de overheid onder 
andere in dat de Italiaanse staat de omwonenden op de hoogte had moeten stellen van de 
risico's die ze liepen als ze in Manfredonia bleven wonen. Die informatie was voor de 
inwoners immers essentieel om hun privé-leven een acceptabele vorm te geven.^ 

^https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/13271/2/AB+2008.-i-23.pdf 
^ http://www.sdnl.nl/claim.htm 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/13271/2/AB+2008.-i-23.pdf
http://www.sdnl.nl/claim.htm
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Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!', punt 2: introductie van een 
openbaarheidswaakhond (information commissioner) 

Definitie 'information commissioner': een onafhankelijk instituut dat toezicht houdt op de 
uitvoering van de regelgeving over openbaarheid van bestuur 

Argumenten voor invoering van een informatiecommissaris in voorstel GroenLinks 
Bekend fenomeen in andere landen, draagt bij tot ontstaan cultuur van 
openbaarheid 
Opkomen voor openbaarheidsbelangen van burgers: 

o Vooriichting over openbaarheid van bestuur en de werking van de Wob 
o Versnellen van de procedure door adviesfunctie van informatiecommissaris 
o Snel oplossen van geschillen 

Controleren van overheid bij informatieverstrekking 
Door nauwe samenwerking tussen informatiecommissaris en Algemeen 
Rijksarchivaris transparantie van de overheid vergroten (vergroten actieve 
openbaarheid) 

Huidige situatie: Toezicht op de toepassing en correcte uitvoering van de Wob vindt 
momenteel alleen plaats als in beroep wordt gegaan bij de rechter.' 

yoprdelen instellen informatiecommissaris 

■ ^ : 
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Beweringen en voorspellingen over het functioneren van een informatiecommissaris zijn 
grotendeels ontleend aan het rapport De Information Commissioner: toezichthouder en bemiddelaar 
van A.M. Klingenberg (Groningen 2005). 



Nadelen/bezwaren instellen infomiatlecommissaris 
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Overlegorganisaties: Wanneer een organisatie als bestuursorgaan gedefinieerd kan worden 
valt het (al dan niet deels) onder de Wob. Overiegorganisaties van bestuursorganen zoals de 
VNG, IPO en Unie van Waterschappen staan op dit punt vaak ter discussie, maar zij vallen 
simpelweg niet onder de definitie van een bestuursorgaan zoals in de Awb vastgesteld. 
Alleen voor zover er stukken van deze overlegorganen bij de betreffende bestuursorganen 
berusten zijn zij opvraagbaar (bijvoorbeeld notulen van de VNG bij een gemeente). 

Private instellingen met publieke taken 
Een regelmatig terugkerende klacht is dat niet alle organen die met publiek geld werken 
onder de Wob vallen. Privatisering en verzelfstandiging hebben ertoe geleid dat veel 
publieke taken uitgevoerd worden door bijvoorbeeld publiek-private samenwerkingen (PPS-
constructies) of zelfstandige voormalige staatsondernemingen met een 
meerderheidsaandeel van de staat. 

Publiek-private samenwerkingen: Hierbij gaat het om samenwerking tussen de overheid en 
private partijen die gezamenlijk een project realiseren. Deze constructie wordt veel gebruikt 
bij stedelijke vernieuwing en grote bouw- en infrastructuurprojecten zoals de aanleg van de 
HSL-Zuid. Dergelijke constructies vallen nietonder de Wob. 

Zelfstandige voormalige staatsondernemingen met een meerderheidsaandeel van de staat 
Veelgenoemde voorbeelden: Schiphol, NS. Eerder is al door de Raad van State vastgesteld 
dat Schiphol niet als bestuursorgaan gedefinieerd kan worden (zie: UN AA6767). De situatie 
is dus eigenlijk duidelijk en er is alleen sprake van een soortgelijke discussie als bij het vorige 
punt. Het gaat namelijk meer om de vraag of dit overheidstaken behoren te zijn dan dat het 
werkelijk gaat om Wob-gerelateerde discussiepunten. En ook hier geldt dat informatie die bij 
de overheid berust middels de Wob nog altijd opvraagbaar is. 

VV 

Andere veelgenoemde instellingen die buiten de Wob vallen 
Ziekenhuizen, (bijzondere/religieuze) scholen en universiteiten! 



Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!' punt 4: Maak overheidsinfonmatie 
overzichtelijker via een digitaal register 

Argumenten voor invoering digitaal register: 
De infonnatie die overheden nu beschikbaar maken via hun websites is vaak 
incompleet, onoverzichtelijk en niet actueel. Bovendien doet iedere instantie het 
weer anders. 
Overheden moeten met een register op hun websites inzichtelijk maken welke 
documenten ze hebben. Documenten die al openbaar zijn kunnen via het register 
meteen worden bekeken en bij niet-openbare documenten kan snel en gemakkelijk 
een digitaal Wob-verzoek worden ingediend. 
De mogelijkheid om gericht te vragen helpt arbeidsintensieve 'megaverzoeken' te 
voorkomen. 

Huidige situatie 
In artikel 3, lid 1, van de Wob is vastgelegd dat eenieder een verzoek om informatie 
neergelegd in documenten overeen bestuuriijke aangelegenheid kan indienen bij een 
bestuursorgaan of een daaronder ressorterende instelling. Indien nodig helpt een 
ambtenaar van het betreffende bestuursorgaan bij het preciseren van het verzoek. 

'De informatie die overheden nu beschikbaar maken via hun websites is vaak incompleet, 
onoverzichtelijk en niet actueel. Bovendien doet iedere instantie het weer anders' 
Sinds de invoering van www.overheid.nl (vanaf 2004) en www.riiksoverheid.nl (vanaf 2010) 
is er een grote kwaliteitsslag gemaakt in de (online) informatievoorziening aan de burger. Op 
Rijksoverheid.nl zijn bijvoorbeeld de 16 websites van de ministeries sinds vorig jaar 
teruggebracht naar 1 overkoepelende website. Er is met dit initiatief een grote stap 
genomen naar een meer eenduidige en herkenbare rijksbrede online huisstijl. Niet alleen 
qua vormgeving maar ook qua inhoud is alle beschikbare informatie van de ministeries op 
deze website eenvoudig terug te vinden. Het op steeds betere wijze beschikbaar stellen van 
overheidsinformatie is een voortgaand proces en zal nog verder worden doorontwikkeld. 

Voorbeelden van de in ontwikkeling zijnde initiatieven op dit gebied: 
Er zal op korte termijn een open data portaal worden gelanceerd dat onder andere 
zal gaan functioneren als doorverwijsregister naar reeds beschikbare openbare 
overheidsinformatie. 
Bij het initiatief 'Actieplan Nederiand Open in Verbinding', een samenwerking van 

! ELSil en BZK, wordt toegewerkt naar een standaardisatie van overheidsinformatie 
gericht op het stimuleren van open standaarden. 

'Overheden moeten met een register op hun websites inzichtelijk maken welke 
documenten ze hebben' 
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'De mogelijkheid gericht te vragen helpt arbeidsintensieve megaverzoeken te voorkomen' 
Het gericht vragen naar bij bestuursorganen berustende informatie wordt nu al zoveel 
mogelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door contactmogelijkheden in te bouwen tussen 
verzoekers en ambtenaren om te kunnen achterhalen naar welke informatie de verzoeker 
precies op zoek is 



Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!' Punt 5: Maak documenten automatisch en 
sneller openbaar 

Argumenten om meer actief openbaar te maken (automatisch en sneller) 
De huidige verplichting om informatie actief openbaar te maken is nu nauwelijks 
meer dan een aansporing. Overheden nemen daarom de vrijheid om alleen te 
openbaren wat hen uitkomt op een moment dat het hen uitkomt. 
Goede actieve openbaarheid vergroot het vertrouwen van burgers en vermindert de 
noodzaak tot het indienen van Wob-verzoeken. 
Voorstel: Maak bepaalde categorieën informatie verplicht automatisch openbaar via 
het digitale register (zie punt 4 voorstel GL). Te denken valt aan: agenda's en 
besluiten van vergaderingen van het kabinet en de colleges van B&W, 
wetsvoorstellen bij de Raad van State, convenanten, deskundigenadviezen en 
ingehuurd wetenschappelijk onderzoek. 
Overheden stellen jaariijks een informatieplan op voor toegang en digitalisering van 
hun dossiers. 
Verder moeten dossiers sneller worden overgedragen aan de openbare archieven 
(kort na een kabinets- of college periode in plaats van na twintig jaar). 

Huidige situatie 
In artikel 8 en 9 van de Wob zijn regels opgenomen voor het actief (uit eigen beweging) 
openbaar maken van informatie. De huidige verplichting luidt: het bestuursorgaan dat het 
rechtstreeks aangaat verschaft informatie over het beleid wanneer dat in het belang is van 
een goede en democratische besluitvorming. Deze informatie moet in een begrijpelijke vorm 
worden verschaft. 

Voor stukken bij de Raad van State is al een wettelijke regeling voor open
baarmaking opgenomen in de Wet op de Raad van State. Agenda's en besluiten van de MR 
zijn niet openbaar en vaak zelfs voor ambtenaren beperkt toegankelijk. Adviezen van niet-
ambtelijke adviescommissies (deskundigenadviezen) worden na dertig dagen verplicht 
openbaar gemaakt (artikel 9, Wob). 

De verplichting om informatie actief openbaar te maken is nu nauwelijks meer dan een 
aansporing, waardoor overheden informatie openbaar maken wanneer het hen uitkomt. 
Maak daarom bepaalde categorieën informatie verplicht automatisch openbaar 
De huidige Wob biedt alle ruimte om gegevens actief openbaar te maken. Dit is in de vorm 
van een algemene instructienorm in artikel 8 van de wet opgenomen. In de praktijk blijkt 
echter dat informatie vaak niet actief openbaar wordt gemaakt omdat artikel 8 geen 
rechtens afdwingbare verplichting is. 

Dat artikel 8 geen wettelijke verplichting omvat die tot actieve openbaarheid dwingt 
neemt niet weg dat er voor veel categorieën informatie al een verplichting tot 
openbaarmaking geldt. Deze verplichtingen voor bepaalde soorten informatie zijn 
opgenomen in afzonderiijke wettelijke voorschriften. Hier kan bijvoorbeeld gedacht wbrden 
aan de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet overige BZK-subsidies en de Wet 
milieubeheer. Ook.' Ook wetteksten, rechteriijke uitspraken en pariementaire informatie 
worden actief openbaar gemaakt. 

Naast deze vormen van verplichte openbaarmaking wordt ernaar gestreefd om in de 
praktijk zoveel mogelijk feitelijke informatie actief openbaar te maken. Deze informatie 

E. Daalder, Toegang tot overheidsinformatie (Den Haag 2005) 150. 
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wordt bijvoorbeeld via het in ontwikkeling zijnde oper| data;,|3Órtaal beschikbaaKgé^l^ 
factsheet 4). Het is de vraag of j ' " ^ " ' -'-^— 

'Overheden stellen jaarlijks een inforniatieplan öp;vopr tpë|^ng éh digitaljsè^ 
dossiers' i ■■'•. ''^..^y-V '"'■ 
Waarschijnlijk heeft GroenLinks met dit voorstel een soortgelijke constrdct|é.voórogen,als 
die in Groot-Brittannië, waar bestuursorganen verplicht zijn jaariijks eén'in^^ . 
(publication scheme) op te stellen. Door een iniformétieplah óp te stelleriiverplieht ttet; 
bestuursorgaan zich de genoemde informatie openbaar te maken. Hët-gaatdanzoweimm : 
eenvoudige zaken zoals het wie, wat, waarvan het bestuursorgaan als óök'mëerievorderde 
zaken zoals de soorten informatie die het bestuursorgaan acdef openbaaKmaaktehdè wijze 
waarop dit gebeurt. Dit.plan moet door de /n/prrnot/pn cpmm/ss/oner goedge|eu"rd;>^^ 

'Goede actieve openbaarheid vergroot het vertrouwen van burgers en verniindert dë 
noodzaak tot het indienen van Wob-verzoeken' 
Er is discussie mogelijk of meer actieve openbaarheid ook daadwerkelijk leidt tot meer 
vertrouwen in de overheid. Uit recent wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in Groot-

Brittannië blijkt in ieder geval dat meer openbaarheid niet per definitie leidt tot meer 
vertrouwen in de overheid, onder andere omdat van de grote hoeveelheid informatie die 
vrijgegeven wordt slechts een klein deel de pers haalt en dat kleine deel gaat vooral over 
misstanden bij en incompetentie van bestuursorganen. Het negatieve element wordt dus in 
veel gevallen benadrukt, üit dit onderzoek komt ook naar voren dat inde Verenigde Staten 
en Canada de invoering van een Freedom of Information Act niet heeft gezOrgd;vbor eeh 
merkbare verbetering van het vertrouwen in de overheid.^ 

'Dossiers moeten sneller overgedragen worden aan archieven' 
De verantwoordelijkheid voor de verhouding tussen overheidsinformatie én de Archiefwet 
ligt bij het ministerie van OCW (zie ook factsheet 9). 

Ben Worthy, 'More Open but Not More Trusted? The Effect of the Freedom of Information Act 2000 on the 
United Kingdom Central Government', Governance: An IntemationalJournal of Policy, Administration, and 
institutions, Vol. 23, No. 4, October 2010, p. 561-582. 



Een overzicht vanwat er overactieve o p e n b a a ^ ^ é i d . - ; ; ; ^ - ^ - - ^ ' ^ ^ 
publicaties zoais het evaluatierapport 2004 en het vooFon^ërpAwó|iliïi^gèjnd^^ï^^ 

iheet. Over het algemeen blukt uital-dezeirappoitenidafemeei^ctresglgi 
openbaarheid als^naSirevehswaardig wordt gèachj. . s i f i | 5S^ 'E f?^^^p 

Bijlage 1 

Voóróhtwèrp-AlgemëhêwètöVérfieidsinfofm^ 
De evaluaties vandeWobziin eenstemmigiin de^aanbeveling de^actieweidpi 
versterKen.i;Voordelen:die:genoemd:worden>zijnrteen';gunstigelinylQedsop!he 
tussen'Ovérheidiéni^bürgêF;één^vèrbéterihëyahaé:transparantle^Ê^ 
imago en een vertnindérihgfvan Dèstüürslasten:aTs.gëvölgiyarüeênVKiëinét£a 
verjioéken. f̂-■ " *-̂  : . : ? ï ? | ; | ^ ; g i ^ | ^ ^ s p 

1. 
In de Awo wordt beoogd dé artieyéqperibaartièid""^"'""^"' 
Aansluiting met de huidige Wob wordt gë'zotht 
voorontwerp over te nemen 
ln artikel 3, tweede lid van de Awo vvordt 
die altijd openbaar 
inforniatié van dë 
uitspraken en par lementanc u i iu i i i i auc ;; uc^c i .d icgui ic yyuiui. vciuciraanBcy,yiu^v.S*.£:ï:-l ■-,y~':tg:f;':- r.-:.K'3!ijj5 

met documenten die qua karakter soortgelijk zijn'aah deze Gategbriëjb"aSisinMFrn"atii^ft^;-^^"'tïy^ 
of informatie waarvan bekendmaking wettelij|< is yoprgeschreven\DeZi^io|p|^ .-̂ v 
kan op grond van uitzonderingsgronden wel vöbrafe^aahd aaiipübiicaltiéaw^ 
aangepast 

^ ï ? ï 

' -iMiï~ *^~^- 'T;;11;ï(i:, 

4. 

op grond van uitzonderingsgronden wel vöbrafgaahd aaiipüblicaltiéawbilrCT 
igepast (bijvoorbeeld anonimiseren). ;■■:,. ; ^ . : i ' ; ■ -; | : i | | ^ ^ ; _ ^ i ^ ^ j ^ ^ ^ ^ * ^ - . : vjivî ĵ ^^^^^ 

Documenten die van rechtswege openbaar zijn wórden elektrisi:hi3htslbtèh'?;(,NBKvfe;ïï i.. >. .̂iî .v. .., Lt: 
Met deze maatregel wordt beoogd dat de in artikel;;3, tweede lid.van!df;Awoi*-iè;%^^^ ,-

genoemde soorten documenten online beschikbaar-^wórden gesteldf tèn tijde ya'n- - ; ^ 
het voorontwerp was deze ontwikkeling al in garig gezet en het gaaf rnèer om hétr. ,, ' 
codificeren van een al bestaande praktijk.) ; v . . 
leder overheidsorgaan stelt een online register op (zie factsheet punt 4 GL). 

Evaluatierapport Wet openbaarheid van Bestuur, Tilburg 2004 
Uit het evaluatierapport blijkt een voorkeur voor meer actieve openbaarheid: De;.' 
suggestie wordtgewekt dat actieve openbaarmalding; 
De hu|dige wet biedtal alle ruimtë.oni gegevens: 
artikel 8 Wob is in de praktijk eigenlijk een Ibze.lëttéi^ vanwege de dnhiogelijk|reid^/,;^!^ 
actieve openbaarheid rechtens Ëf të dwingen. 
Voorstel om eeri-aantat pilptprojëctèri op té 2;ettenfprn tï̂ ^̂  
vormen van openheid of het vperen van oridé^qe^^aar 'best praeticés':,! 
buitenland op het gebied van actieve openbaarheid. " ,.-..., », . .̂ . ^ 
De voorspelling wordt gedaan dat op middellange termijn een ontwikkeling nripéf:̂ . t - -j 
worden ingezet naar meer actieve openbaarheid (dpor modernisering/dlgitalisef'ingjVf 
Voordelen: de investering om meer pro-actief openbaar te maken wprdt.vo|gehs/dë^.4F 
makers van het rapport in elk geval deels terugverdiend doordat ér rnihder vaaicV;- €tj ï 
reactief moet worden gehandeld, minder (omvangrijke) Wob-verzoeken^ bété.rl?i:'r'?^-.':| 
imago van de overheid, minder vragen om informatie via de jljridisehe (tijdrovende)^'^ .V 
weg. 

Zoals vastgesteld in de Nota informatievoorziening openbare sector (Kamerstukken 111996/97, 20 644, nr. 30). 
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Actieve openbaarheid zou juist kunnen leiden tot minder toegang tot overheids
informatie (de zogenaamde openbaarheidsparadox). 

o Paradox 1: Bestuursorganen leggen minder vast omdat het openbaar 
gemaakt moet worden, 

o Paradox 2: Wob-verzoeken zouden door een hoge mate van actieve 
openbaarheid wellicht minder snel worden gehonoreerd. 

In het evaluatierapport wordt benadrukt dat dit gezichtspunt niet algemeen wordt 
gedeeld. 

\ \ 

Verdrag van Troms0 
Artikel 10: Een bestuursorgaan moet maatregelen treffen om officiële documenten op eigen 
initiatief openbaar te maken wanneer dat in het belang is van het verbeteren van de 
transparantie en efficiëntie van het openbaar bestuuren om participatie van burgers in het 
besluitvormingsproces te bevorderen! 



\ \ 

. Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!' punt 6: Voorkom misbruik van 
uitzonderingsgronden 

Argumenten voor vermindering gebruik uitzonderingsgronden in voorstel GroenLinks: 
Het is logisch dat de Wob uitzonderingsgronden kent, maar deze worden nu nog te 
vaak te snel gebruikt om verzoeken te weigeren. Uitzonderingsgronden worden dus 
als excuus gebruikt om stukken geheim te houden. 
Voorstel: Om misbruik te voorkomen moeten weigergronden scherper geformuleerd 
worden. Weigeringen moeten bovendien voortaan inhoudelijk beter worden 
gemotiveerd. De informatiecommissaris (zie punt 2 voorstel-GL) p a t hierop toezien. 
Voor de rechtszekerheid moet ook in een oogopslag overzichtelijk worden welke 
weigergronden van toepassing kunnen zijn. 

Huidige situatie 
Momenteel zijn er twaalf uitzonderingsgronden (opgenomen in artikel 10 en 11 van de Wob) 
waarop verzoeken tot informatie geweigerd kunnen worden. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen absolute (artikel 10, lid 1) en relatieve weigergronden (artikel 10, lid 2). In 
artikel 11 is de uitzondering voor persoonlijke opvattingen bij intern beraad opgenomen. Er 
is al lang kritiek dat uitzonderingsgronden in de Wob aangrijpingspunten bieden aan 
'onwillige politieke bestuurders' om informatieverzoeken afte wijzen. 

'De overheid grijpt nu veel te snel naar de weigergronden om verzoeken af te wijzen' 

Weigeringen op grond van uitzonderingen moeten door bestuursorganen overigens 
uitvoerig gemotiveerd worden willen ze bij de rechter een kans maken. Zelfs zo uitvoerig dat 
een aanzienlijk deel van de (ervaren) werklast door ambtenaren samenhangt met het 
motiveren van weigeringen. Wanneer er volgens de verzoeker sprake is van onrechtmatig 
gebruik van uitzonderingsgronden staat voor hem of haar altijd de mogelijkheid open om in 
beroep te gaan bij de rechter. Deze kan onafhankelijk oordelen of de weigergronden terecht 
of onterecht zijn gebruikt. 

'Om misbruik te voorkomen worden weigergronden scherper geformuleerd en moet elk 
beroep inhoudelijk beter worden gemotiveerd' 



M 
'De informatiecommissaris gaat toezien op het gebruik ervan' 
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"Voor de rechtszekerheid moet in een oogopslag overzichtelijk worden welke 
weigergronden van toepassing kunnen zijn' 
Hoewel het enigszins vaag is wat GroenLinks met dit punt voor ogen heeft, lijkt de partij te 
pleiten voor een overzicht van mogelijk toepasbare weigergronden bijieder Wob-verzoek. 
De artikelen 10 en 11 van de Wob bieden al een dergelijk overzicht. 

Een andere mogelijkheid is dat hiermee bedoeld wordt dat wanneer een Wob
verzoek wordt geweigerd en de verzoeker in hoger beroep gaat er door het bestuursorgaan 
bij het hoger beroep geen aanvullende uitzonderingsgronden mogen worden meegenomen 
(de zogenaamde (bewijs)fuikenleer). Dit is echter een discussie over de Algemene wet 
bestuursrecht. 

PM Zie het proefschrift van Daalder voor een overzicht van bestaande uitzonderingsgronden 
in 6 verschillende landen (Nederiand, België, Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië, Verenigde 
Staten + EU-wetgeving (p. 341-343)). Hier blijkt onder meer uit dat Nederland over het 
algemeen minder uitzonderingsgronden heeft dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Daalder 
nuanceert deze bevinding wel doorte stellen dat de uitzonderingsgronden in Nederiand 
breder zijn geformuleerd. 

^ Voor de gevolgen van ondertekening van het Verdrag van Tromso voor de uitzonderingsgronden in de Wob zie 

de nota over consequenties. 
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Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!' punt 7: Reageer sneller op Wob-verzoeken 

Argumenten voor het versnellen van de reactie op Wob-verzoeken 
- De Nederiandse reactietermijnen voor een Wob-verzoek behoren tot de langste ter 

wereld. De overheid heeft 4 tot 8 weken om te reageren. 
Voor journalisten is de actualiteitswaarde van de gevraagde infprmatie dan 
inmiddels verdampt en andere burgers is de moed in de schoenen gezonken. 
Voorstel: De termijnen moeten weer worden ingekort en er moet een extra korte 
termijn komen voor eenvoudige verzoeken waarin om een beperkt aantal specifiek 
omschreven documenten wordt gevraagd 

Huidige situatie 
In artikel 6 van de Wob staat dat een bestuursorgaan zo spoedig mogelijk een beslissing 
moet nemen over een Wob-verzoek. Dit mag hooguit 4 weken duren. Het bestuursorgaari. 
kan de beslissing middels een schriftelijk gemotiveerde mededeling met nog eens 4 weken 
veriengen, waarmee de maximale beslistermijn neerkomt op 8 weken (56 dagen). Tot 2009 
was de maximale termijn 28 dagen, maar met de invoering van de Wet dwangsom en 
beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: Wet dwangsom) is deze dus verdubbeld. 

'De Nederiandse reactietermijnen voor een verzoek om overheidsinformatie behoren tot 
de langste ter wereld (acht weken)' 
Het klopt inderdaad dat de reactietermijnen voor een Wob-verzoek in Nederland lang zijn, 
maar diverse Europese landen hebben vergelijkbare termijnen, zoals Oostenrijk, Duitsland 
en Griekenland (2 maanden) en Spanje (3 maanden). Nederiand bungelt dus niet eenzaam 
met Zimbabwe onderaan.' 

In de discussie over het veriengen van de beslistermijnen gaf minister van 
Binnenlandse Zaken Ter Horst aan dat bij het vaststellen van de eerdere wettelijke 
beslistermijn van de Wob destijds geen rekening is gehouden met de haalbaarheid ervan. De 
beslistermijn van 2 tot maximaal 4 weken diende vooral als stok achter de deur om bestuurs
organen te motiveren zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen. 

Dit praktische Wob-uitgangspunt was in strijd met het uitgangspunt van de Wet 
dwangsom, namelijk dat termijnen zodanig gesteid moeten worden dat het in beginsel 
mogelijk moet zijn om ze in alle gevallen te halen. Na onderzoek werd duidelijk dat dit 
uitgangspunt met de oude beslistermijnen in de Wob niet haalbaar bleek. Om die reden 
werden de termijnen in 2009 verdubbeld. 

'Voor journalisten is de actualiteitswaarde van de gevraagde informatie dan meestal 
verdampt en andere burgers is de moed in de schoenen gezonken' 
Op basis van overeenstemming kunnen bestuursorgaan en verzoeker nu al afspraken maken 
over de wijze van behandeling van het verzoek en de termijn waarbinnen dat gebeurt. Dit 
contact tussen bestuursorgaan en verzoeker leidt vaak tot meer gespecificeerde verzoeken. 
Omdat duidelijker is waar de verzoeker precies naar op zoek is, kan meer specifiek worden 

^ http://www3.telus.net/indexlOO/worldfolchart (zle ook de internationale vergelijking openbaarheid van 

bestuur). 

http://www3.telus.net/indexlOO/worldfolchart


10-punten voorstel GroenUnks punt 8: Beperk de kosten van toegang tot 
overheidsinformatie 

Argumenten voor beperken van kosten in voorstel GroenLinks: 
Alleen voor de rijksoverheid zijn bij wet maximale kosten vastgesteld voor het 
behandelen van een informatieverzoek. Er is geen enkele reden waarom lagere 
overheden de informatiezoekende burger wel op kosten zouden mogen jagen. 
In de Wob moet worden vastgelegd dat bij alle verstrekkingen hooguit een 
vergoeding kan worden gevraagd voor kopieerkosten. Ook moet altijd een kosteloos 
alternatief worden geboden om openbare informatie te raadplegen, bijvoorbeeld via 
internet of openbare reading rooms. 

Huidige srtuatie: Op grond van het 'Besluit tarieven openbaarheid vanbestuur' kan een 
bestuursorgaan van de rijksoverheid een vergoeding vragen voor het verstrekken van 
kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. 

Voor decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) zijn deze 
kosten niet vastgelegd. Zij kunnen naar eigen inzicht tarieven bepalen. Het gaat dan zowel 
om kopieerkosten als algemene kosten voor het verlenen van diensten, bijvoorbeeld het 
opzoeken en verzamelen van de gevraagde informatie. Dat dit per gemeente afzonderlijk 
wordt vastgesteld heeft tot gevolg dat tussen gemeenten en ten opzichte van de 
rijksoverheid de kosten nogal uiteen kunnen lopen. 

Principieel: De Wob is ingesteld om openbaarheid van bestuur te bevorderen 'met het oog 
op een goede en democratische bestuursvoering'. Goede controle van de overheid door 
burgers is daarvoor van groot belang. Hoge kosten schrikken veel informatieverzoekers af en 
daarmee wordt het doel van de Wob teniet gedaan. 

Daarnaast is de teneur steeds vaker dat informatie die bij de overheid berust van de 
burgers is. De documenten waar Wob-verzoeken op kunnen worden gedaan zouden in veel 
gevallen al openbaar moeten zijn. Onder andere door gebrekkige actieve openbaarheid 
gebeurt dit in veel gevallen niet, maar de extra kosten die het alsnog openbaar maken van 
de gevraagde gegevens met zich meebrengt zouden niet aan de verzoekers moeten worden 
doorgerekend. 

Rechtspraak: Een gemeente kan alleen kosten in rekening brengen wanneer een dienst 
wordt verieend zoals bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet. Gemeentebesturen 
kunnen verrichte werkzaamheden alleen als dienst aanmerken wanneer deze 
werkzaamheden buiten het gebied van de publieke taakuitoefening liggen en rechtstreeks 
en in overheersende mate verband houden met dienstveriening ten behoeve van een 
individualiseerbaar belang. Dit is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. 

Bij een recent Wob-verzoek over gemeentelijke ICT-beleid waarbij algemene kosten 
werden gerekend, ging de verzoeker in beroep tegen het doorrekenen van deze kosten. 
Volgens de rechter was er bij dit verzoek sprake van een duidelijk algemeen belang van 
openbaarheid van informatie. Dat daarnaast sprake was van een individueel beroepsmatig 
belang doet daar niet aan af. (De Winter - gemeente Kaag en Braassem, 2009) 

In een soortgelijke zaak is doorde rechter vastgesteld dat documenten over 
bestuuriijke aangelegenheden voor eenieder toegankelijk dienen te zijn. Dit is vastgesteld in 
artikel 2, eerste lid, van de Wob. Deze aanname inachtnemend, constateert de rechter dat 
bij dit verzoek om informatie in overheersende mate het algemeen belang voorop stond en 
niet het individueel belang van de verzoeker. Daarom mogen geen algemene kosten worden 



/ / 
gerekend 

Kamervraag 
Antwoord: Op verzoek van de Tweede Kamer is indertijd bepaald dat het aan de decentrale 
overheden zelf is te bepalen of en zo ja, welke kosten in rekening gebracht worden voor de 
behandeling van Wob-verzoeken. De discussie over de leges in relatie tot de gewenste 
openbaarheid van bestuur dient dan ook in de gemeenteraad gevoerd te worden, aangezien 
de kaderstellende bevoegdheden op dit punt aan de raad toekomen (17 februari 2010). 

Cijfers gemeenten juli 2010, ledenpeiling VNG 
Uit de jongste ledenpeiling van de VNG blijkt dat de meeste respondenten (65 procent) 
vinden dat de aanvrager de kosten van een Wob-verzoek moet betalen. Tussen de 
functiegroepen zijn echter grote verschillen te zien. Zo vindt 81,8 procent van de 
burgemeesters dat de aanvrager moet betalen, tegen vijftig procent van de 
gemeenteraadsleden. Van de gemeentesecretarissen vindt 81 procent dat de aanvrager 
moet betalen, bij de gemeenteambtenaren is dat 62,3 procent, bij de wethouders zestig 
procent en bij de griffiers 59,5 procent. 

Ook wanneer gekeken wordt naar gemeentegrootte zijn duidelijke verschillen 
zichtbaar. In de gemeenten met meer dan 300.000 inwoners vindt slechts veertig procent 
van de respondenten dat de aanvrager de kosten van een Wob-verzoek moet betalen, 
terwijl in gemeenten tot en met 18.000 inwoners 75 procent van de respondenten dat vindt. 

Een betrekkelijk hoog percentage respondenten (33,7%) geeft aan niet te weten wat 
de afhandeling van een Wob-verzoek kost. 100 tot 500 euro is het meest genoemde bedrag 
(30,7%), gevolgd door 50 tot 100 euro (13,9%), 500 tot 1000 euro (8,9%), 25 tot 50 euro 
(6,9%) en O tot 25 euro (5,9%). 

Vooral gemeenteraadsleden (71,4%) geven aan niet te weten wat de kosten zijn. 
Voor zover zij het wel weten zijn de bedragen 50 tot 100 euro (14,3%) en 100 tot 500 euro 
(14,3%).Secretarissen noemen het vaakst een kostprijs van 100 tot 500 euro (52,4%). Ook 
bij burgemeesters (31,8%), gemeenteambtenaren (26,1%) en griffiers (25%) is dit het meest 
genoemde bedrag. Bij wethouders houden 25 tot 50 euro en 'ik weet het niet' elkaar met 
beide 50% in evenwicht. Alleen ambtenaren geven ook bedragen van 500 tot 1000 euro aan 
(21,7%). 

Van de respondenten in gemeenten met 100.001 tot en met 300.000 inwoners geeft 
83,3% aan niet te weten wat de kostprijs is. Respondenten uit gemeenten met meer dan 
300.000 inwoners hebben op deze vraag geen antwoord gegeven. In alle overige categorieën 
wordt 100 tot 500 euro het meest genoemd; variërend van 50% (50.001 tot en met 100.000 
inwoners) tot 16,7% (100.001 tot en met 300.000 inwoners). 500 tot 100 euro komt 
betrekkelijk vaak voor in gemeenten met 50.001 tot en met 100.000 inwoners (25%). 
VNG Magazine nr. 17, ISjuli 2010, pagina 19 e.v. 

Argumenten tegen heffen algemene kosten: Informatie die bij de overheid berust is van de 
burgers. Documenten waar Wob-verzoeken op (kunnen) worden gedaan, zouden al 
openbaar moeten zijn. De overheid heeft er echter voor gekozen dat niet te doen. Het is dan 
ook de overheid die de extra bijkomende kosten moet betalen. (B. de Winter) 

Het bestuursorgaan waar het Wob-verzoek is ingediend geeft geen meerwaarde aan 
de verzochte informatie en het bestuursorgaan is (in beginsel) verplicht de informatie ten 
behoeve van het algemeen belang aan iedere verzoeker te verstrekken. Het gaat dus niet om 
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een dienst van het bestuursorgaan en daarom zouden geen algemene kosten in rekening 
gebracht mogen worden, (argumenten van eiseres in zaak RTL - gemeente Heerlen, 2009) 

Klingenberg zegt dat het rekenen van algemene kosten regelrecht in strijd is met 
nationale en internationale rechtspraak. Ze verwijst daarbij naar de uitspraak van de Haagse 
rechtbank inzake Kaag en Braassem die zegt dat het honoreren van een Wob-venoek geen 
dienst is maar een verplichting. Ook jurisprudentie van het Europees hof voor de Rechten 
van de Mens zou daar geen twijfel over laten. 

: publiek wordt, is dus ook voor iedereen 
. toegankelijk. Heel juridisch gezegd: dat staat in artikel 2, eerste lid van de wet. Om een 
verzoek te kunnen doen moet het wel over beleid gaan. Voor het heffen van leges moet 
'precies het omgekeerde aan de hand zijn: het moet wel een individueel belang zijn en niet 
overwegend met beleid te maken hebben (voor de juristen: UN: BI1253). Dat heeft de.Hoge 
Raad diverse malen al bepaald, (link) 

Argumenten voor heffen algemene kosten 
Een Wob-verzoek is nooit gratis, de enige vraag is wie er voor betaalt. Beantwoording van dit 
soort verzoeken kost veel ambtelijke capaciteit en daardoor veel geld. Juist in een tijd waarin 
gemeenten stevig moeten bezuinigen is dat moeilijk op te brengen. Het is dan ook hoog tijd 
om fundamenteel naar de Wob te kijken want die functioneert niet zoals deze zou moeten 
functioneren (oproep VNG). 

'Dat [Wob-verzoeken behandelen] kost ons veel tijd en wij zitten al krap in de 
ambtelijke capaciteit. Zeker in deze tijd nu iedereen efficiënter moet werken. Gemeenten 
moeten openheid geven en transparant zijn. Dat wil deze gemeente ook, maar wel met een 
financiële drempel voor de kopieerkosten en de kosten voor de inzet van een ambtenaar. De 
rechtbank heeft nu geoordeeld dat wij dit niet mogen doen.' (Kaag en Braassem) 

^ Ü I H l ^ V i s hoofd H M H H H M V i n Leiden. Hij vertelt dat gemeenten, sinds de 
invoering van de Wob in 1980, een bedrag in rekening konden brengen voor het verstrekken 
van kopieën. De meeste gemeenten deden dat niet want de kosten voor het uitschrijven van 
een factuur waren hoger dan de kopieerkosten. 'Dat was jarenlang de bestendige praktijk 
maar nu zijn de kosten een issue. Dat komt doordat steeds meer studenten en tv-
producenten om dossiers vragen. De gemeente Leiden heeft geen zin om de commerciëlen 
te subsidiëren, daar is de Wob niet voor bedoeld. Er wordt onjuist gebruik van gemaakt. 
Daarom heb ik ons college eind vorig jaar gevraagd een juridische grondslag te creëren om 
arbeidsuren van ambtenaren te verrekenen.' Wanneer een verzoek binnenkomt, maakt 
Leiden een raming van de uren die dat gaat kosten. Dat krijgt de indiener vooraf te zien en 
die kan het verzoek nog terugtrekken. Uitgangspunt is de wet na te leven, maar tegen 
oneigenlijk gebruik een drempel op te werpen.' (link) 

I B H I i s niet onder de indruk. Als vakman hoort hij diverse opinies rond dit 
belangrijke onderwerp waarover weinig jurisprudentie bestaat. Hij vindt de uitspraak in de 
zaak van Kaag en Braassem niet helder in de juridische afwegingen en verwijst naar eeh 
uitspraak van de rechtbank in Rotterdam in 2008 die het heffen van leges op gemaakte 
kosten wel acceptabel vindt. I H I ^ vindt het belangrijk dat de wetgever helderheid 
aanbrengt. 'Laat BZK een wetsontwerpje maken, een kleine aanpassing die de kwestie 
helder maakt. De VNG moet hierop aandringen. De huidige gang van zaken is ondoelmatig 
en zeker niet kosteneffectief als alle gemeenten moeten procederen. 

Voorbeeld leriand: daar zijn kosten pas na invoering van FOl ingevoerd of verhoogd 
en dit leidde tot een sterke vermindering van het aantal verzoeken. 



gezocht. Dit leidt tot sneller resultaat voor de verzoeker en minder werklast voor het 
bestuursorgaan. Om deze redenen is het voorstel om de contactmogelijkheid voor 
omvangrijke verzoeken verplicht te stellen. 

Daarnaast dient erkend te worden dat het zorgvuldig afhandelen van Wob-ver
zoeken nu eenmaal tijd kost. Het verstrekkiaar maken van documenten, het {per document) 
motiveren waarom het document al dan niet openbaar wordt gemaakt en indien nodig het 
overleg tussen verschillende overheidsorganisaties over een Wob-vèrzoek nemen alleiriaal 
tijd in beslag. Wanneer een verzoeker snel resultaat wil zal deze zijn verzoek zo specifiek 
mogelijk moeten formuleren (eventueel met hulp van een ambtenaar). Hier ligt oók eén 
verantwoordelijkheid voor de verzoeker zelf. 

• / 1 

'De termijnen moeten weer worden ingekort/ 
Eerder is al gezegd dat de oude beslistermijnen van maximaal 28 dagen vooral een stok , 
achter de deur waren om snel een besluit te nemen, maar meestal niet gehaald werden. Oe 

'v 

verlengde termijnen zijn veel realistischer. Na de invoering van de nieuwe beslistermijnen 
wordt nu een groter deel van de verzoeken op tijd behandeld, üit het onderzoek naar 
omvangrijke en oneigenlijke verzoeken blijkt bijvoorbeeld dat bij tenminste 48 procent van 
de bestuursorganen alle verzoeken binnen 8 weken worden afgehandeld. Nog eens 37 
procent van de bestuursorganen heeft slechts sporadisch te maken met overschrijding van 
de maximale termijn (minimaal 1 keer tot maar minder dan 25% van de verzoeken). In totaal 
wordt het gros van de verzoeken inmiddels dus bij 85 procent van de bestuursorganen 
binnen de maximale termijn behandeld. Dit is ook terug te zien in de cijfers over uitkering 
van dwangsommen. Gemiddeld wordt er per bestuursorgaan minder dan ééndwangsqm 
uitgekeerdJ 

'Er moet een extra korte termijn komen voor eenvoudige verzoeken waarin om een 
beperkt aantal specifiek omschreven documenten wordt gevraagd' 
Wanneer de omvang van het Wob-verzoek beperkt is en de informatie waar om wordt 
gevraagd specifiek genoeg wordt beschreven, ligt het voor de hand dat een Wob verzoek 
snel kan worden afgedaan. Het (wettelijk) vaststellen van een extra korte termijn voegt daar 
weinig aan toe. 



Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!' Punt 9: Derubriceer periodiek 
staatsgeheime documenten 

Voorstel Groenlinks over derubriceren periodiek staatsgeheime documenten: 
Overheden classificeren grote categorieën informatie als vertrouwelijk of een 
gradatie van geheim, zonder dat er een wettelijke regeling voor is. 
Gerubriceerde informatie wordt bijna automatisch geweigerd als ernaar wordt 
gewobt en de rubricering blijft eindeloos van kracht. De rechter toetst maar 
marginaal of de overheid zich terecht op geheimhouding beroept. 

- Voorstel: Maak de rubriceringsprocedure openbaar en maak de adviezen van de 
Algemeen Rijksarchivaris openbaar over het overbrengen van vertrouwelijke stukken 
naar openbare archieven. 

Aanleiding 
De aanleiding om dit punt in het voorstel van GroenLinks op te nemen is waarschijnlijk een 
van de conclusies uit het rapport van de commissie-Davids (onderzoek besluitvorming Irak, 
2010). Conclusie 49 luidt namelijk: 

"De commissie heeft zich bij inzage van sommige staatgeheime documenten 
afgevraagd welke de redelijke zin kan zijn van de nog steeds daaraan gehechte 
rubricering. (...) Het verdient aanbeveling om een stelsel in te voeren van periodieke 
toetsing of een derubricering verantwoord is. Hier ligt een taak voor de Algemeen 
Rijksarchivaris en het ministerie van OCW, waaronder hij ressorteert." 

Gerubriceerd staatsgeheim was ook het onderwerp van de Ketelaarlezing van 2010.' 

Y\ 

'Er is geen wettelijke regeling voor het rubriceren van informatie' 
Er is inderdaad geen wettelijke regeling voor het omgaan met gevoelige overheids
informatie, maar er is wel een richtlijn over vastgelegd in een besluit. Algemene 
beleidsregels voor informatiebeveiliging is opgenomen in het Besluit voorschrift informatie
beveiliging rijksdienst 2007, maar voor gevoelige informatie, waarvan kennisname door niet-
gerechtigden schade of nadeel kan opleveren voor de Staat (of zijn bondgenoten) worden 
hogere eisen gesteld. De algemene richtlijn voor deze categorie informatie is^ 
uitgewerkt in het 'Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere. 
informatie' (hierna: Vir-bi),J 

^ Dit is een vanaf 2003 jaarlijks terugkerende lezing georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van 
Archivarissen in Nederland, waarbij telkens op een bijzondere wijze een relatie wordt gelegd met archieven. In 
2010 werd deze gehouden door WJ.IW. Davids. 
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Dat er verschillen bestaan tussen de ministeries in de hoeveelheid informatie die 
gerubriceerd wordt is onvermijdeli 

l lubricering blijft vaak eindeloos van kracht' 

'Gerubriceerde informatie wordt bijna automatisch geweigerd ais er naar wordt gewobt' 
ln tegenstelling tot bijvoorbeeld België geldt de Wob in Nederland ook voor gerubriceerde 
overheidsinformatie. Wanneer er een Wob-verzoek op deze stukken wordt ingediend zal cr 
op grond van de in de Wob opgenomen uitzonderingsgronden (artikel 10 en 11) gewoon een 
afweging moeten worden gemaakt ofer bezwaren zljn tegen openbaarmaking. Gezien de 
aard van de informatie is het echter wel waarschijnlijk dat veel Wob verzoeken op deze 
documenten vMorden geweigerd. Het klopt dat de rechter maar marginaal toetsUTt_een^ 
Wob-verzoek op gerubriceerde informatie terecht is 

Openbare rubrlceringsprotedure en openbare adviezen va.n de Algsmeen Rijksarchivaris 
De basisrichtlijn voor de rubriceringsprocedure is opgenornen in de Vir-gi en voor ieder 
openbaar toegankelijk. Het door de S-G nader in te vullen informatiebeveiligingsbeleid 
wordt niet actief openbaar gemaakt. 

Het openbaar maken van adviezen over het al dan niet in stand houden van 
rubriceringen is in strijd met het karaktervan de informatie v*^aa,'",be'i,oi" 



Factsheet 'Maak publieke informatie publiek!' Punt 10: Het parlement wordt echt 
openbaar 

Specifieke aandachtspunten in voorstel GroenLinks 
Naast de uitvoerende macht behoort ook het pariement openbaar te zijn. Het 
pariement heeft hierin een voorbeeldfunctie. 
De recente maatregel dat inkomende stukken van derden niet langer openbaar zijn 
wordt teruggedraaid. 
Aan de oekaze-Kok komt een einde. Ambtenaren kunnen door het pariement weer 
worden gehoord over feitelijke informatie. Uitzonderingen op déze regel moeten 
per geval gemotiveerd worden. 

In het kader van een goed functionerend dualistisch politiek systeem ligt de 
verantwoordelijkheid voor het intern functioneren van het parlement bij het parlement zélf: 
Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de minister bij discussies over dit punt geen rol van 
betekenis zal hebben. De factsheet is daarom kort gehouden met wat inhoudelijke 
toelichtingen, vooral gericht op de oekaze Kok. Wel dient het pariement inderdaad een 
zekere voorbeeldfunctie te hebben ais er door de pariementariërs daadwerkelijk waarde 
wordt gehecht aan meer openbaarheid van bestuur in Nederiand. 

Maak inkomende stukken van derden weer openbaar 
"Sinds jaar en dag kregen pariementaire verslaggevers inzage in de brieven, rapporten en 
nota's die belangenorganisaties, lobbyisten en maatschappelijke organisaties sturen naar de 
Kamer. Deze stukken bevatten veel relevante informatie over beleidsonderwerpen, waarvan 
Kamerieden tijdens debatten dikwijls gebruik maken. Begin 2009 is de Kamer echter abrupt 
gestopt met openbaarmaking van deze stukken. Media zijn nu beroofd van deze informatie
bron. Als argument voor de stopzetting van de openbaarmaking van de ingezonden stukken, 
verwijst de Kamer naar privacywetgeving, maar zonder dit te onderbouwen. Herhaalde 
pogingen van de NVJ en de Pariementaire Persvereniging om dit aan te kaarten bij de Kamer 
hebben geen verandering in de situatie gebracht." (Persvrijheidsmonitor 2009) 

De oekaze-Kok 
In 1998 is de nieuwe Aanwijzing externe contacten rijksambtenaren opgesteld. Sinds de 
invoering van deze aanwijzing is het contact tussen individuele Kamerieden en ambtenaren 
verboden, hoewel dit verbod in de praktijk zeer verschillend wordt uitgelegd. De bewinds
persoon heeft een belangrijke rol bij het nader invullen van de regels omtrent contact van 
ambtenaren van zijn departement met Kamerieden. Uit het proefschrift van Enthoven blijkt 
dat Kok destijds de Aanwijzing niet zo strikt had bedoeld, maar dat déze in de jaren daarna 
een eigen leven is gaan leiden, waardoor een strakkere interpretatie vaker voorkwam. 

De mogelijkheid om dergelijke contacten te leggen is sterk afhankelijk van de 
volgende factoren: het feit of het betreffende Kameriid tot een coalitie- dan wel oppositie
partij behoort, zijn of haar bestaande netwerk in ambtelijke kringen, de bestaande cultuur 
en mores op een departement, de opstelling van individuele ambtenaren en de attitude van 
de betreffende bewindspersoon aangaande dergelijke contacten (Enthoven, 2011). 

'W 
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Intemationale vergelijking openbaarheid van bestuur 

Wortd Justice Project Rule of Law Index 2010^ 
Zoals uit het artikel 'In afwachting van een regeringsstandpunt over Tromso' van Eric Daalder 
blijkt, scoort Nederiand hoog op de Rule of Law Index. Op het punt Open Govemment staat 
Nederiand bijvoorbeeld op plaats 2 in de top 10 van landen met hoge inkomens. Alleen 
Zweden staat boven Nederland wat betrefl dit punt Op plaats 3 staat de Verenigde Staten. 
Andere Europese landen in de top 10 zijn: Frankrijk (6), Oostenrijk (9) en Spanje (10). 

Deze indeling op het punt open government is gebaseerd op: 
1. Mogelijkheid tot burgerparticipatie bij besluitvonning 
2. Beschikbaarheid officiële bekendmakingen 
3. Mogelijkheden om over overheidsinformatie te beschikken 

Vergelijkingen met Zimbabwe 
Vleugels maakt in zijn 'Zwartboek Wob' de vergelijking dat Nederiand wat betreft 
openbaarheid gelijk staat aan Zimbabwe. Hij baseert zich daarbij op een eigen inventarisatie 
van het aantal Wot>-verzoeken dat in Nederiand wordt gedaan (er is namelijk geen officieel 
totaaloverzicht hiervan). Hij stelt dat er in Nederiand 8 Wob-verzoeken per 100.000 inwoners 
worden gedaan. Dit aantal staat gelijk met Zimbabwe, maar ook met Frankrijk en Italië. Alleen 
in Angelsaksische, Scandinavische en sommige Balkan-landen ligt dit aantal tussen de 50 en 
100 per 100.000 inwoners.^ Waar deze cijfers precies op zijn gebaseerd is een raadsel. 

Vleugels heeft zelf een internationaal overzicht gemaakt (september 2009) van 90 
landen met een formele wettelijke regeling voor toegang tot (overheids)informatie 
(zogenaamde Freedom of Information Acts, FOlA's) inclusief een schatting van het aantal 
verzoeken per jaar per land. Voor Nederiand komt het totaal aantal verzoeken op 1200 per 
jaar. Het gaat hierbij alleen om verzoeken op het nationale niveau. Nederiand staat in het 
overzicht op de achttiende plaats, maar Frankrijk, Duitsland en België staan daar nog onder. 
Alleen enkele Angelsaksische, Scandinavische en Balkanlanden scoren ruim hoger. 
Nederland bevindt zich dus in de middenmoot van Europese landen en komt in vergelijking 
met de meeste andere continentale West-Europese landen nog niet eens zo slecht uit de test. 

Vleugels zet echter zelf al vraagtekens bij de betrouwbaarheid van zijn cijfers. Door 
alleen te kijken naar verzoeken op nationaal niveau en doordat harde cijfers voor de meeste 
landen ontbreken, is de stelling van Vleugels over het lage aantal Wob-verzoeken in 
Nederiand in vergelijking met andere landen niet erg hard te maken. 

Overzicht van Europese landen opgenomen in de Vleugels-index^ 
2. Bulgaria 175 (openbaarheidsverzoeken per 100.000 inwoners per jaar) 
5. Ireland 75 
6. Romania 68 
8. United Kingdom 64 
16. Finland 10 
16. Netheriands 7 

^ httD://www.wor1diusticeproiect.orq/sites/default/files/WJP%20Rule%20of'/o20Law 
%20lndex%202010 2.pdf 
" http:/Awww.bigwobber.nl/wp-content/upload5/2010/09/Zwartbo8k-Wob.pdf 
''httD://riqht2in<b.ofq/resources/publications/FrinQe%20Special%20-%2090%20FOIA5%20-
%20sep%207%202009.pdf 

http://www.wor1diusticeproiect.orq/sites/default/files/WJP%20Rule%20of'/o20Law
http://www.bigwobber.nl/wp-content/upload5/2010/09/Zwartbo8k-Wob.pdf


22. France 3 
23. Gennany 2 
24 Austria, Belgium, Greece, Italy, Portugal, Spain, Zimbabwe <1 

Het is bovendien de vraag ofeen laag aantal Wob-verzoeken werkelijk iets zegt over 
openbaarheid. De stelling van Vleugels dat weinig Wob-verzoeken gelijk staat aan slechte 
openbaarheid is erg subjectief. Deze redenering kan namelijk ook omgekeerd worden. Weinig 
Wob-verzoeken betekent wellicht dat er juist al veel openbaar wordt gemaakt (bijv. via 
websites/open data portalen) en dat er daardoor weinig behoefte is om Wob-verzoeken in te 
dienen. 

Een andere vergelijking die regelmatig tussen Nederiand en Zimbabwe wordt 
gemaakt, is de lange beslistermijn. Samen met Zimbabwe zou Nederiand de langste 
beslistenmijn ter wereld kennen. De wettelijke termijn is in Nederiand onlangs verruimd van 
maximaal 28 naar maximaal 56 dagen. Deze verhoging van de termijn is gerelateerd aan dé 
invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, waarisij een dwangsom 
wordt uitgekeerd als de overheid niet op tijd een besluit neemt. Deze wet is in oktober 2009 in 
weridng getreden." 

Vleugels stelde in 2008 (dus voor invoering van de Wet dwangsom) dat maar 10% 
van de verzoeken binnen de wettelijke termijn van 28 dagen werd beantwoord. Gemiddeld 
over alle ministeries genomen duurde het in de praktijk 50,5 dagen voordat een beslissing 
werd genomen over een Wob-verzoek. Alleen Buitenlandse Zaken (21,35) en Binnenlandse 
Zaken (25,9) beantwoordden gemiddeld binnen de 28 dagen (cijfers gebaseerd op basis van 
publicatie ingev/illigde Wob-verzoeken op websites ministeries, oktober 2008).^ 

Nederland staat wat betreft de lange beslistermijn niet alleen. Ook enkele andere 
Europese landen kennen een behooriijk lange wettelijke termijn. In Duitsland, Griekenland en 
Oostenrijk geldt er bijvoorbeeld een temiijn van 2 maanden en in Spanje is de termijn zelfs 3 
maanden. 

Andere landen zoals Denemaricen (10 dagen). Verenigd Koninkrijk (20 dagen) en 
Italië (30 dagen) hebben weliswaar een koriere beslistermijn, maar er zijn bepaalde 
uitzonderingsgronden waardoor besluiten over openbaarheidsverzoeken (veel) langer 
vertraagd kunnen worden. Een goed voorbeeld van het rekken van tijdslimieten deed zich 
voor in het VK in 2005. Er werden toen verzoeken ingediend om alle agenda's van de 
verschillende ministers in te zien. Er was onder de ministers veel tegenstand om dit openbaar 
te maken en de termijn van 20 dagen werd ruim overschreden.^ Het duurde uiteindelijk meer 
dan 6 maanden om dit conflict te beslechten. In Zweden is in de wet helemaal geen wettelijke 
beslistermijn opgenomen. Er staat in de Zweedse wet alleen dat verzoeken tot informatie zo 
spoedig mogelijk ingewilligd moeten worden. Estland is het land met de kortste 
antwoordtermijn in de EU (binnen 5 werkdagen). 

Gemiddeld is de maximale wettelijke tenmijn om een beslissing over een 
openbaarheidsverzoek te nemen 29,25 dagen. Dit cijfers is gebaseerd op de 24 EU-landen 
met een dergelijke wettelijke termijn (cijfers september 2008).^ In Zimbabwe is er sprake van 

^http:/Awww.binnenlandsbestuur.nl/wob-weri(t-niet.209698.lvnkx 
^ Let op: er is sprake van een aanzienlijke vertraging in het online plaatsen van ingewilligde Wob
verzoeken. Bovendien zal het meenemen van het aantal geweigerde Wob-verzoeken de gemiddeide 
beslistennijn aanzienlijk inkorten. Bron: http://www.onio.nl/ltem.2569.0.html?& 
tx ttnews%5Btt news%5D=7446&fa( ttnews %5BbackPid%5D=2559&cHash=b5a470322d 
^ http://news.scotsman.com/politics/Minister5-stall-over-call-to.2601574.ip  
^ http://www3.telus.net/index1Q0/worldfoichart 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/wob-weri(t-niet.209698.lvnkx
http://www.onio.nl/ltem.2569.0.html?&
http://news.scotsman.com/politics/Minister5-stall-over-call-to.2601574.ip
http://www3.telus.net/index1Q0/worldfoichart


een beslistermijn van 60 dagen, dus Nederiand zit daar nog net onder. Bovendien hebben 
ook enkele grote Europese landen een ruime beslistermijn. Het beeld dat Nederland 
eenzaam met Zimbabwe onderaan bungelt, is dus niet conecL Daamaast is de 
Zimbabwaanse praktijk hoogstwaarschijnlijk sterie anders dan de praktijk in Nederiand, 
ondanks dat er in wetgeving overeenkomsten zijn. 

Openbaarheidssituatie in Groot-Brittannië" 
De Freedom of Information Act (FOIA) is in GB in 2000 aangenomen en sinds 2005 officieel 
in weridng getreden. De Britse FOIA staat bekend als vooruitstrevend. De basisgedachte 
achter de wet is dat alle bij publieke instellingen berustende informatie openbaar is, tenzij er 
gegronde redenen zijn om de infonnatie geheim te houden. Veiligheidsdiensten zijn eigenlijk 
de enige overbeidsorganen die van de wet zijn uitgezonderd. 

Overzicht van feiten en vergelijkingen tussen GB en NL 
In de eerste drie jaar van de FOIA zijn ongeveer 300.000 informatieverzoeken 
ingediend. Van deze verzoeken werd zo'n 60 tot 80% zonder problemen ingewilligd 
(ruwe schatting van de Infomiation Commissioner ze\f). 
Het grote verschil met Nederiand is dat GB een onafhankelijke infonnatiecommissaris 
(IC) kent, die toeziet op goede naleving van de wet, het publiek vooriicht over 
informatierechten en bij geschillen tussen de verzoeker en de overheid optreedt als 
scheidsrechter. Het bureau van de IC heeft 270 medewerkers. 
Overheidsorganen in GB hebben een streefdatum van 20 dagen om op een 
informatieverzoek te reageren. Een harde deadline ontbreekt echter, waardoor 
beantwoording soms erg lang op zich laat wachten. Het ministerie van Financiën nam 
bijvoorbeeld in 2005 slechts in 43% van de gevallen binnen de termijn een besluit. 
GB heeft 24 uitzonderingsgronden (8 absoluut, 16 relatief) waarop verzoeken kunnen 
worden geweigerd, terwijl Nederiand er 'maar" 12 heeft (4 absoluut, 8 relatief). De 
Britse uitzonderingsgronden zijn ook nog eens ruim geformuleerd. Zo is de weigering 
van een informatieverzoek al voldoende gegrond als een bestuursorgaan kan 
aantonen dat openbaring van de informatie het belang van een bestuursorgaan 
negatief beïnvloedt of mogelijkerwijs zou kunnen beïnvloeden. 
Britse ministers hebben de bevoegdheid om een uitspraak van de IC naast zich neer 
te leggen. Effectief hebben zij dus de mogelijkheid om een veto uit te spreken over 
een informatieverzoek. Hoewel dit tot nu toe nog maar twee keer is voorgekomen, is 
het wel een sterice inperking van de wet. Volgens critici maakt deze clausule de wet 
tandeloos. 
Met de wet werd gehoopt de bij de Britse overheid dominante cultuur van 
geheimhouding te doorbreken. Hoewel de wet in de eerste vijfjaar zeker voor een 
betere openbaarheidssituatie heeft gezorgd, is er van een ware cultuuromslag nog 
geen sprake. 
De aankomende hevige bezuinigingen zullen naar verwachting ook de afhandeling 
van informatieverzoeken treffen, dus verbeteringen liggen niet echt in het verschiet. 

Kritieken op de FOIA 

* Infonnatie grotendeels gebaseerd op R. Thomas, Freedom of Information. The UK Experience 
(Ketelaarlezing 2008) en M. Damman, De Wet openbaarheid van bestuur in de joumalistieke praktijk 
(masterscriptie, Groningen 2010). 



In 2005 is voor meer dan 100.000 bestuursorganen tegelijk de FOIA in werking 
getreden. Door onbekendheid met de nieuwe regelgeving loopt de procedure al vanaf 
de inwericingtreding vertraging op. Ook besluiten van de IC laten lang op zich 
wachten. 
Voor de eerste bezwaarprocedure is geen deadline vastgesteld, waardoor deze 
procedure erg lang kan duren. 
Net als in Nederiand klagen de gebruikers van de wet in GB over het bovenmatig 
gebruik van uitzonderingsgronden om verzoeken te weigeren. 
De uiteindelijke versie van de wet was een teleurstelling, omdat de White paper van 
1997 over dit ondenverp veel mimere mogelijkheden bood. Tevens zou de wet 
volgens critici onnodig complex zijn. 

Opvallend: in zijn autobiografie noemt Tony Blair het introduceren van de FOIA in deze vorm 
naïef en onverantwoordelijk. De mogelijkheid om in vertrouwen besluitvorming op te zetten 
heeft door de nieuwe wet grote schade opgelopen. Ook het gebruik van de FOIA door de 
media heeft hem gedesillusioneerd achter gelaten: 

'The truth is that the FOl Act isn't used, for the most part, by 'the people'. It's used by 
journalists. For political leaders, it's like saying to someone who is hitting you over the 
head with a stick, 'Hey, try this instead', and handing them a mallet The information is 
neither sought because the journalist is curious to know, nor given to bestow 
knowledge on 'the people'. It's used as a weapon."® 

In een recent artikel (oktober 2010) worcit door de Britse politiek wetenschapper Ben Worthy 
de balans opgemaakt na tien jaar FOl. Hij stelt vast dat de twee primaire doelen (1. meer 
transparantie en openbaarheid 2. grotere controleerbaarheid) met de FOIA wel bereikt zijn, 
maar tegelijkertijd stelt hij vast dat de vier secundaire doelen (3. betere besluitvorming 4. 
beter begrip van politiek onder burgers 5. meer participatie 6. meer vertrouwen in de 
overheid) niet gehaald zijn. Worthy benadrukt dat hiermee de wet niet is mislukt, maar dat 
deze doelen overmatig ambitieus zijn geformuleerd.^" 

Transparency International, Corruption Perceptions Index 
Transparency International maakt ieder jaar een Corruption Perceptions Index (CRI). Een van 
de factoren waarop deze index gebaseerd wordt is de kracht en effectiviteit van 
overheidsmaatregelen om conuptie tegen te gaan (denk aan factoren als transparantie). Er 
zijn alleen overkoepelende resultaten beschikbaar. Er is geen index op basis van alleen anti
corruptiemaatregelen, maar Nedertand scoort over het geheel erg hoog. In de top 10 staat 
Nederland op de zevende plaats. 
Overzicht CPI Europese landen in de top 10: 1. Denemaricen 4. Finland 4. Zweden 7. 
Nederiand 8. Zwitseriand 10. Noorwegen^^ 

Wereldbank, Worldwide Govemance Indicators'^ 

^ http://www.cfoi.orq.uk/blairarticle060910.html 
°̂ Ben Worthy, 'More Open but Not More Tmsted? The Effect of the Freedom of Information Act 2000 

on the United Kingdom Central Govemment', Govemance: An Intemational Joumal of Policy, 
Administration, and Institutions, Vol. 23, No. 4, October 2010, p. 561-582. 
" http://www.transparencv.orq/policv research/surveys indices/cpi/2010/results 
^̂  http://info.worldbank.orq/qovemance/wqi/index.asp 

http://www.cfoi.orq.uk/blairarticle060910.html
http://www.transparencv.orq/policv
http://info.worldbank.orq/qovemance/wqi/index.asp


De Wereldbank doet jaariijks onderzoek naar de kwaliteit van bestuur enpolitiek in een.grpót 
aantal landen. De beoordeling van de VVereldbank wordt daarbij gebaseerd opeen zestal . 
factoren. In dit kader zijn de factoren Voice and. accountebility\.'Government effeetiv^^^ 
'Riile of law" en 'Control of corruption'van belaiigi NëdèriaridJ scoort pp :a l^é»^ 
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Freedom House, Map of Freedom in the Worid 
In het jaariijks terugkerende rapport van Freedom House wordt onder andere gekeken naar 
het functioneren van de overheid met betrekking tot vrijheid. Een van de punten waamaar 
wordt gekeken is de verantwoording die de regering moet afleggen. Een belangrijke vraag die 
hierbij wordt gesteld is: 'Do citizens have the legal right and practical ability to obtain 
information about govemment operations and the means to petition government agencies for 
it?' Nederiand scoort op political rights een 1 (= positief), hoewel daarbij gezegd moet worden 
dat vrijwel alie landen in Europa een 1 op dit punt scoren.'^ 

OECD, Rapport Government at a glance (2009)^" 
Op het punt toegang tot informatie en transparantie worden in dit OECD-rapport met 
betrekking tot Nederiand enkele opmericingen gemaakL Een duidelijk algemeen oordeel wordt 
niet gegeven. Wel is er in het rapport naar enkele specifieke aspecten gekeken. Op het punt 
privébelangen wordt in Nederiand door politici minder publiek gemaakt dan in veel andere 
OECD-landen. Er zijn echter ook pluspunten te noemen. Donaties moeten bijvoorbeeld 
openbaar worden gemaakt Ook nevenfoncties van politici en ambtenaren worden openbaar 
gemaakt en mogen niet strijdig zijn met hun publieke functie. Harde vergelijkende cijfers 
ontbreken echter. Wel constateert het OECD-rapport tussen 2000 en 2009 een algemene 
toename van het aantal landen dat transparantie als kernwaarde noemt. 

Acces Info Europe, algemene informatie 
Volgens een studie van Acces Info Europe uit 2006 kennen tenminste 65 landen in de wereld 
een statuut voor toegang tot informatie. Het merendeel van deze landen is Europese landen, 
namelijk 42 (waarvan 18 in West-Europa en 24 in Oost-Europa). Met uitzondering van 
Zweden (1766) hebben de meeste landen pas in de afgelopen 15 jaar een recht op toegang 
tot informatie gekregen. In 1990 kende nog maar 12 landen een dergelijke wet (waaronder 
Nederland), terwijl dat inmiddels gegroeid is naar meer dan 65 landen. De meer recente 
wetten zijn progressiever van aard.^^ Dit is deels te verklaren door de nieuwe wetgeving in 
Midden- en Oost Europa die gezien hun verieden hebben gekozen voor vooruitstrevende 
openbaarheidswetgeving. Openbaarheid van bestuur staat daar vooral in het teken van de 
bestrijding van corruptie bij de overheid. 

Een ander onderzoek van Acces Info Europe toont aan dat Nederiand wat betreft 
toegang tot politie-informatie in lijn loopt met de meeste Europese landen (en beter is dan 
Duitsland en leriand).*^ 

^̂  http://www.fre8domhouse.oro/template.cftn?Daqe=363&veaf=2010 
^''http://wvw.oecd.orq/document/3/0.3746.en 2649 33735 43714657 1 1 1 1.00&&en-
USS 01DBC.html 
^̂  http://www.access-info.orq/documents/Access Docs/Thinkinq/Get Connected/Access Info 
Europe Briefinq Paper.pdf 

'^ http://vwyw.access-info.orq/documents/Access Docs/Usinq/Civil Liberties/ 
Europe and the Police.pdf 

http://www.fre8domhouse.oro/template.cftn?Daqe=363&veaf=2010
http://wvw.oecd.orq/document/3/0.3746.en
http://www.access-info.orq/documents/Access
http://vwyw.access-info.orq/documents/Access
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Overzicht uitspraken Raad van State in hoger beroep over Wob en gebruik van 
uitzonderingsgronden in het bijzonder in de periode 1 april 2010 t/m 1 april 2011 

Totaal aantal hoger beroepen overde Wet openbaarheid van bestuur 
Overwegend gerelateerd aan weigeringen op grond van uitzonderings-

i gronden  

51 
27 (53%) 

Uit een inventarisatie van de uitspraken in hoger beroep van de Raad van State over de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) over de periode van één jaar (1 april 2010 t/m 1 april 2011) 
blijkt dat een kleine meerderheid (53%)van deze uitspraken in overwegende mate gerelateerd 
is aan een meningsverschil over het gebruik van één of meerdere uitzonderingsgronden. 

Uit deze uitspraken die gerelateerd zijn aan de uitzonderingsgronden in de Wob blijkt dat in 
een ruime meerderheid (63%) van de gevallen het bestuursorgaan in het gelijk is gesteld bij 
de Raad van State (de informatie is dus terecht niet openbaargemaakt). Daarentegen is in 
eenderde van de gevallen degene die het Wob-verzoek heeft ingediend in het gelijk gesteld 
(waarna de Raad van State heeft besloten de gevraagde informatie gelijk openbaar te maken 
of heeft besloten dat het Wob-verzoek opnieuw behandeld moest worden). 
In één geval (201003275/1/H3) was er sprake van een uitspraak waarbij beide partijen op 
sommige punten in het gelijk werden gesteld, zonder dat duidelijk werd wie er het meeste 
baat bij had 

bestüursb^aan 
,:':Voordë^.fèr3^eket. 

Aantal uitspraken 
over uitzonderings
gronden (totaal: 27) 

17(63%) 9 (33%) 1 (4%) 

Om een overzicht te geven welke uitzonderingsgronden regelmatig leiden tot geschillen die 
bij de Raad van State aan bod komen is hieronder een overzicht opgenomen. Het totaal 
aantal gebruikte uitzonderingsgronden (45) is meer dan het aantal uitspraken gerelateerd aan 
uitzonderingsgronden (27) omdat er in veel zaken meerdere uitzonderingen worden 
genoemd 

Uitzonderingsgrond uit de WOB Aantal keren gebruikt (totaal: 45) 
Artikel 10, eerste lid sub a 
Artikel 10, eerste lid sub b 
Artikel 10, eerste lid sub c 

0 
0̂  

JJ4%)  
0 

2 (4%) 
2 {4%) 

0 

Artikel 10, eerste lid sub d 
Artikel 10, tweede lid sub a 
Artikel 10. tweede lid sub b 

0 
0̂  

JJ4%)  
0 

2 (4%) 
2 {4%) 

0 Artikel 10, tweede lid sub c 

0 
0̂  

JJ4%)  
0 

2 (4%) 
2 {4%) 

0 
Artikel 10, tweede lid sub d 3(7%) 
Artikel 10, tweede lid sub e 
Artikel 10, tweede lid sub f 

12_(27%)  
0 

' Artikel 10, tweede lid sub^ 
" Artikel 11 

14(31%) 
10(22%) 



Volledigheidshalve is hieronder ook een overzicht opgenomen van het soort bestuursorgaan 
dat tot aan de Raad van State een geschil over het gebruik van uitzonderingsgronden heeft 
laten komen. 

Ministerie 11 (41%) 
Politie 7 (26%) 

Decentrale overheid (provincie, gemeente) 6 (22%) 
Overige bestuursorganen 3(11%) 

Disdaimer: Gezien mijn bepericte juridische achtergrond kan ik niet garanderen dat ik alle 
uitspraken op dejuiste manier heb geïnterpreteerd. Tevens is het totaal aantal uitspraken njet 
enorm groot om hele harde uitspraken te doen. Dit is meer bedoeld om wat meer inzicht in de 
situatie te bieden en ten behoeve van factsheet 6 (uitzonderingsgronden). 

Hieronder volgt nog een nadere toelichting per uitspraak, inclusief nummer: 

1. 201007168/1/H3 (16 maart 2011) 
Bestuursorgaan: College van B&W Maastricht 
Wob-ondenwerp: Onterecht gebruik van artikel 10, tweede lid, onder g (onevenredeige 
bevoor- en benadeling) 
Uitspraak: Beroep gegrond. Onterecht gebruik van deze uitzonderingsgrond. Het gevraagde 
document moet in zijn geheel openbaar worden gemaakt. 

2. 201004659/1/H3 (23 februari 2011) 
Bestuursorgaan: Korpsbeheerder politieregio Friesland 
Wob-onderwerp: onterecht gebruik artikel 10, tweede lid, onder e (persoonlijke levenssfeer) 
Uitspraak: Terecht gebruik van deze uitzonderingsgrond. Eerdere uitspraak rechtbank 
Leeuwarden wordt vemietigd. 

3. 201006133/1/H3 (16 februari 2011) 
Bestuursorgaan: Ministerie van Economische Zaken (nu ELI) 
Wot)-onden«erp: Gebruik van diverse uitzonderingsgronden (a, b, e en g + artikel 11) 
Uitspraak: Overgrote deel van uitzonderingsgronden is goed gebruikt. 
Datum uitspraak: 16 februari 2011 

4. 201006011/1/H3 (16 febmari 2011) 
Bestuursorgaan: Ministerie van LNV 
Wob-onderwerp: Artikel 10, onder g, Wob (onevenredige benadeling) 
Uitspraak: Ministerie heeft goed gehandeld door informatie in geanonimiseerde vorm 
openbaar te maken. Beroep ongegrond. 

5. 201001553/1/H3 (2 febmari 2011) 
Bestuursorgaan: Korpsbeheerder politieregio Noord-Holland 
Wob-ondenwerp: Onterecht gebruik artikel 10, onder e, Wob (persoonlijke levenssfeer) 
Uitspraak: Korpsbeheerder heeft gelijk. Persoonlijke gegevens te achterhalen door 
openbaarmaking gevraagde gegevens. 

6. 201002565/1/H3 (19 januari 2011) 



Bestuursorgaan: Ministerie van Defensie 
Wot>-ondenwerp: Onterecht gebruik van artikel 10, tweede lid, onder e en g 
Uitspraak: Minister heeft juiste belangenafweging gemaakt. Beroep ongegrond. 

7.201002672/1/H3 (19 januari 2011) 
Bestuursorgaan: College van B&W Leiden 
Wob-ondenwerp: artikel 11 Wob 
Uitspraak: Terecht geweigerd documenten openbaar te maken op grond van artikel 11. 

8. 201005137/1/H3 (22 december 2010) 
Bestuursorgaan: Ministerie van LNV 
Wob-ondenwerp: Artikel 10, lid 2, onder g. 
Uitspraak: Onvoldoende gemotiveerd waarom gehele document op grond van de g-grond 
geweigerd is. Hoger beroep gegrond (voordeel van verzoeker). 

9.201003462/1/H3 (8 december 2010) 
Bestuursorgaan: Raad van bestuur UWV 
Wob-ondenwerp: Artikel 10, lid 2, ondere en g 
Uitspraak: Hoger beroep ongegrond (voordeel van verzoeker). Gevraagde gegevens moeten 
inderdaad openbaar gemaakt worden. 

10. 201000882/1/H3 (1 december 2010) 
Bestuursorgaan: Korpsbeheerder politieregio Haaglanden 
Wob-onderwerp: Onterecht namen weggehaald op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, 
Wob. 
Uitspraak: Terecht namen weggehaald. Bestuursorgaan in gelijk gesteld. 

11. 201003065/1/H3 (24 november 2010) 
Bestuursorgaan: College van B&W De Bilt 
Wob-onderwerp: Onterecht geweigerd delen van informatie openbaar te maken op grond van 
artikel 11, Wob 
Uitspraak: Onterecht informatie geweigerd openbaar te maken. Informatie zal alsnog (in 
feitelijke vorm) openbaar gemaakt moeten worden. 

12. 201003275/1/H3 (17 november 2010) 
Bestuursorgaan: Korpsbeheerder politieregio Hollands Midden 
Wob-onderwerp: Onterecht namen weggehaald op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, 
Wob. 
Uitspraak: Informatie deels onterecht geweigerd openbaar te maken. Deze moet alsnog 
openbaar gemaakt worden. Deels krijgt bestuursorgaan gelijk dat informatie niet openbaar 
gemaakt kon worden. 

13. 200903989/1/H3 (10 november 2010) 
Bestuursorgaan: Ministerie van Justitie/Immigratie en Asiel 
Wob-onderwerp: Onterecht Wob-verzoek geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid, e en 
g en artikel 11 Wob. 
Uitspraak: Informatieverzoek had niet in zijn geheel moeten worden afgewezen. Alleen 
sommige delen terecht geweigerd. Hoger beroep gegrond (voordeel van verzoeker). 



14.201002051/1/H3 (10 november 2010) 
Bestuursorgaan: College van de OPTA 
Wob-ondenwerp: Onterecht geweigerd delen van informatie openbaar te maken op grond van 
artikel 10, tweede lid, onder g, Wob. 
Uitspraak: Terecht infonnatie geweigerd op g-grond. Infonmatie wordt niet openbaar gemaakL 

15.200905009/1/H3 (20 oktober 2010) 
Bestuursorgaan: Ministerie van Justitie 
Wob-onderwerp: Onterecht geweigerd informatie openbaar te maken op grond van artikel 10, 
eerste lid, onder c en artikel 10, tweede lid, onder e, Wob. 
Uitspraak: Bestuursorgaan heeft op zo goed als alle punten correct gehandeld door de 
informatie niet openbaar te maken op grond van de genoemde uitzonderingen. 

16.201000g69/1/H3 (29 september 2010) 
Bestuursorgaan: College van B&W Weert 
Wob-onderwerp: Onterecht geweigerd informatie openbaar te maken op grond van artikel 11, 
Wob 
Uitspraak: Wegens ondeugdelijke motivering moet er op nieuw een besluit op bezwaar 
genomen vrorden (voordeel van verzoeker). 

17.200910242/1/H3 (29 september 2010) 
Bestuursorgaan: Korpsbeheerder politieregio Haaglanden 
Wob-onderwerp: Weigering informatie openbaar te maken op grond van artikel 10, tweede iid, 
onder d en artikel 11, Wob 
Uitspraak: Informatie op grond van artikel 10, tweede lid, onderd, Wob terecht geweigerd. 
Infonmatie op grond van artikel 11, Wob onterecht geweigerd, want de gevraagde informatie 
heeft het bestuursorgaan niet kunnen beoordelen (want niet beschikbaar). Hiervoor heeft het 
bestuursorgaan al een regeling getroffen met de verzoeker ter compensatie. 

18. 200906125/1/H3 (8 september 2010) 
Bestuursorgaan: Korpsbeheerder politieregio Amsterdam-Amstelland 
Wob-ondenwerp: Ten onrechte gebruik van artikel 10, tweede lid, onder d (inspectie, controle 
en toezicht) 
Uitspraak: Terecht gebruik van deze uitzonderingsgrond. 

19. 200909326/1/H3 (1 september 2010) 
Bestuursorgaan: Ministerie van BZK 
Wob-onderwerp: Weigering (delen van) informatie openbaar te maken op grond van artikel 
10, tweede lid, onder a, e en g en artikel 11, Wob 
Uitspraak: Voor het overgrote deel correct gebruik van uitzonderingsgronden. Het enige 
onderdeel dat op grond van een oneigenlijke uitzondering is geweigerd had wel op een 
andere uitzonderingsgrond geweigerd kunnen worden en besluit blijft daarom besfaan. 

20. 200910061/1/H3 (1 september 2010) 
Bestuursorgaan: Ministerie van Justitie 
Wob-ondenwerp: Weigering (delen van) informatie openbaar te maken op grond van artikel 
10, tweede lid, onder g en artikel 11, Wob. 
Uitspraak: Besluit van ministerie om informatie niet openbaar te maken was voor het 
overgrote deel van de gevraagde informatie terecht. 



21.201000640/1/H3 (18 augustus 2010) 
Bestuursorgaan: Hoogheemraadschap Rijnland 
Wob-onderwerp Weigering infonnatie openbaar te maken wegens artikel 11, Wob 
Uitspraak: Terecht informatie geweigerd op grond van artikel 11. 

22.201000352/1/H3 (21 juli 2010) 
Bestajursorgaan: Ministerie van VROM 
Wob-onderwerp: Weigering informatie openbaar te maken wegens artikel 10, tweede lid, 
onder g, Wob. 
Uitspraak: Terecht gebruik van de g-grond. Informatie hoeft niet openbaar gemaakt te 
worden. 

23. 200907599/1/H3 (7 juli 2010) 
Bestuursorgaan: Korpsbeheerder politieregio Gelderiand-Midden 
Wob-onderwerp: Artikel 10, tweede lid, onder e, Wob 
Uitspraak: Hoger beroep door verzoeker ingetrokken (voordeel voor bestuursorgaan) 

24. 200908609/1/H3 (30 juni 2010) 
Bestuursorgaan: Ministerie van LNV 
Wob-ondenwerp: Artikel 10, eerste lid, onder c en tweede lid, onder g. 
Uitspraak: Gevraagde informatie is milieu-informatie, dus moet toch openbaar gemaakt 
worden. 

25. 200908919/1/H3 (23 juni 2010) 
Bestuursorgaan: College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
Wob-onderwerp: Artikel 10, tweede lid, onder b (financiële belangen vd staat) en g. 
Uitspraak: Onvoldoende gemotiveerde belangenafweging. Bezwaar van verzoeker gegrond. 
Gevraagde informatie wordt openbaar gemaakt. 

26. 200908518/1/H3 (4 mei 2010) 
Bestuursorgaan: Ministerie van Algemene Zaken 
Wob-onderwerp; Artikel 11 
Uitspraak: Terecht gebruik van artikel 11. Gevraagde informatie kan ook in geanonimiseerde 
vorm geassocieerd worden met bepaalde personen. Informatie wordt niet openbaar gemaakt. 

27. 200906961/1/H3 (28 april 2010) 
Bestuursorgaan: College van Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Wob-onderwerp; Artikel 10, tweede lid, onderd en e. 
Uitspraak; Een deel van de gevraagde informatie is indenJaad tot personen herieidbaar en 
daarom terecht geweigerd. Een ander deel niet en daarom moet het besluit op bezwaar 
worden herzien. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

De leden van de Ministerstaf BZK DGBK/OBD 
Democratie 8i Burgerschap 

Contactpersoon 

TOZO--

nota Thema Mstaf Wob 

Datum 
1 maart 2011 

Kenmerk 
2011-ZÖ00044200 

Bijlagen 
2 

Aanleiding/probleemstelling 

Ter bespreking in de thema-minIsterstaf over de Wob: 
• Een notitie over het beleid inzake de Wob naar aanleiding van een 

eerder gesprek met Minister Donner (Wob 'grote pef) 
• Een notitie over de praktijk binnen BZK met betrekking tot 

Wob-verzoeken (Wob 'kleine pet') 

Advies/actie 

Toelichting 
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Notitie tb .v . Ministerstaf met thema Wet openbaarheid van bestuur 

ruarïZOU 

■ v ^ -

hléiclifit tri^MkÉ^tÊWëéli}^^^^-'^ 

If 

l i 

ïitjê^wordti- ih^aanvullingidaaro^ -in^gaan op-de prajpkfbpnèn|B||^i!t^ 
betreidcihg tot VJiiiipb-verzpekén. Wélltó-iaspécïenivan dé huidige VVoB lieblDënTgeyQ^ vobr 
de bedrijfevoering van BZK. 

1. Er bestaat geen mogelijkheid Wpb-verzoeken te bepericen in de tiid zonder de instemming 
van de verzoeker. Concrete voorbeelden: verzoek om alle aanbestedingsdpssiers .yan BZK 
yan de afgelopen tien jaar; verzoek orin irifomiat|ë over alle externe inhuur vanaf hët jjèiar 
2000; informatie over wachtgelden van oud^bevyjndispërsonen vanaf januari 2000. indien 
overleg met de verzoeker niet tpt resultaat leidt, ̂ bepericing in de tijd niet bespreekbaar is, 
dient de informatie over de gevraagde periode te worden verstrelct. 

2. Er bestaat geen mogelijkheid Wob-yerzoeken te bepericen in omvang zonder de 
instemming van de verzoeker: Cpncrete voorbeelden: yerzoek om "alles over" de beveiiiging 
van het nieuwe paspoort; alle informatie over dedaraties van bewindslieden inclusief alle 
onderiiggende stukken (bonnen); altës over de totstandkoming van de wijziging van de Wob 
inclusief alle e-mailberichten; alle stukken waarover de commissie Cornielje beschikte. Indien 
overieg met de verzoeker niet tot resultaat leidt, beperking in omvang niet bespreekbaar is, 
dienen alle gevraagde stukken te worden opgezocht en beoordeeld. 

3. Volgens vaste jurisprudentie van de ABRvS moet het bestuursorgaan per pagina of per 
onderdeel (paragraaf, passage, alinea, zin) de toepassing van de uitzonderingsgronden van 
de Wob afwegen en beargumenteren/mptiveren. Het behoeft geen betoog dat dit uiterst 
arbeidsintensief is. 
Recentelijk (sept. 2009/april 2010) is de jurisprudentielijn ontstaan dat bij documenten die 
naar aard en onderwerp in hoge mate overeenkomen, mag worden afgezien van beoordeling 
per document/passage indien dit slechts tot herhalingen zou leiden die geen redelijk doel 
dienen. 
De Afdelingsjurisprudentie kent tevens dë lijn dat feitelijke gegevens die met persoonlijke 
beleidsopvattingen zijn "verweven", evenmin als de persoonlijke beleidsopyattirigéh 
openbaar hoeven te worden gemaakt, waar voorheen de feiten strikt van dë persqphlijke 
beleidsopvattingen dienden te worden "gescheiden. 
Voorstelbaar is dat de inmiddels vaste jurisprudentie uitgangspunt wordt bij de beoordeling 
van Wob-verzoeken. 

4. Bij een Wob-verzoek dat op een grote hoeveelheid infonmatie betrekking heeft, hanteert 
BZK de praktijk dat met deelbesluiten wordt gewerid. De verzoeker ontvangt dan portie.bij 
portie de gevraagde infpnmatie, waarbij (doorgaans uitsluitend) de eerste pprtie binnen de 
wettelijke termijn kan wprden verstrekt. Onderaan de deelbesluiten wprdt een aangepaste 
bezwaarclausule opgenomen, inhpudende dat eerst als alle informatie compleet Is, ni.a.w. 
alle deelbeslissingen zijn toegezonden, een bezwaarschrift kan worden ingediend. 

1-
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5. De uitgangspunten van de Wob 'eens openbaar altijd openbaar' en 'openbaarheid voor de 
één is openbaarheid voor een ieder' leveren in de praktijk dilemma's op in gevallen waarin 
om openbaarmaking van een eigen individueel dossier wonJt verzocl-

6. Medio 2010 bevestigde de rechtbank Den Haag dat voor de bêhandeliiig van Wob
verzoeken geen leges mogen worden geheven. Op basis van het Besluit tarieven 
openbaarheid van bestuur kunnen centrale-overheidsorganen wel een yergoeding in 
rekening brengen voor het verstrekken van een uittreksel pf samenvatting of vppr het 
verstrekken van kopieën. Als basis voor de vergoeding geldt de kostprijs. Het Besluit en de 
tarieven zijn sinds 2001 niet meer gewijzigd. In de praktijk rekent de rijksoverheid behoudens 
een enkele uitzondering, geen kosten. Reden: de invorderingskosten zouden hoger liggen 
dan de inkomsten. 
Teneinde omvangrijke verzoeken enigszins in te perken zouden kosten in rekening kunnen 
wprden gebracht, waarbij de tarieven worden aangepast aan het prijspeil van 2011. 

7. Een aantal Wob-verzoeken keert met enige regelmaat terug. Voorbeelden van deze 
repeterende Wob-verzoeken. die elk jaar of om de paar jaar worden ingediend: verzoek naar 
kosten externe inhuur; naar met dienstauto's afgelegde kilometers; naar declareergedrag 
bewindslieden; naar kosten afscheidsrecepties vertrekkende bewindslieden. Er bestaan niet 
of nauwelijks mogelijkheden deze informatie te weigeren. 
Door deze informat[e actief openbaar te maken (persbericht, website) kan tijd en werk 
worden besc 

8. Twintig jaar na het afsluiten van dossiers dienen deze op grond van de Archiefwet te 
worden geselecteerd, en óf te worden vernietigd óf te worden overgedragen aan het 
Nationaal Archief (NA). Zolang de documenten niet aan het NA zijn overgedragen, berusten 
deze bij BZK en is de Wob hierop van toepassing. 
Aangezien er - ook bij BZK - een grote achterstand bestaat bij het gereedmaken van 
dossiers voor overdracht aan het Nationaal Archief, is met enige regelmaat veel tijd gemoeid 
met een Wob-beoordeling en Wob-afweging per document/pagina van vrijwel historisch 
materiaal. De informatie wordt veelal gevraagd in het kader van (promotie)onderzoek. 
Concrete voorbeelden: benoemingsbesluiten van al dan niet 'foute' burgemeesters na WOU; 
uitgetypte gespreksverslagen rondom de treinkaping bij De Punt (1977). 
Een inhaalslag met betrekking tot de overdracht van documenten aan het Nationaal Archief 
lijkt een voor de hand liggende oplossing. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

't) 

Aan 
Van 

Min DOBK/DtrediQ Openbaar 
Bestuor en Oomoaatle 
OonoaaUe Bi Butgeiscliap 
Contacl 

nota brief beleid Wob 

Aanleiding/probleemstelling 

Bijgevoegd een conceptbrief aan de Kamer over het beleid Inzake de Wob. EenL 
dergelijke brief is toegezegd aan de Kamer en eerder op hoofdlijnen met u 
besproken. Bij de brief wordt de onderzoeksrapportage 'Oneigenlijke en 
omvangrijke Wob-verzoeken' meegezonden (zie bijlage). 
Advies/aitle 

Datum 
rzffimaattZOll 

Kenraeilt 
2Oll-2Da0096SB'4^ 
Bijlagen 
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Datum 
21 maatt 2011 

Kenmerk 
2011-2000096584 
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IVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Van 
DGBK/OBD 
Democratie & Burgerschap 

Contactpersoon. 

nota brief beleid Wob in ICB 

T070' 

Datuni 
18 april 2011 

Kenmeric 
2011-2000151629 

Bijlagen 
2 

Aanleiding/probleemstelling 

Minister Donner heeft ingestemd met de inhoud van bijgevoegde brief aan de 
Kamer over het beleid inzake de Wob. De brief gaat via de ICB van 4 mei naar de 
RB van 24 mei en de MR van 27 mei. 

Advies/actie 

\ 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

De voorzitter en de leden van de Interdepartementale Commissie voor Bestuur DGBK/OBD 
Democratie & Burgerschap 

Schedeldoelcshaven 200 
2511 EZ Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.rijksoverheld.nl 

Contai 

w 

Datum 20 april 2011 
Betreft brief over beleid Wet openbaarheid van bestuur 

Hierbij bied ik u ter bespreking in de ICB van 4 mei 2011 een brief aan de Tweede 
Kamer over het beleid inzake de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

De brief bevat een aantal voorstellen voor de Wob. Een deel van de voorstellen 
voert terug naar de < 

Kenmerk 
2011-2000151596 

Bijlagen 
1 

Ik stel voor de brief na instemming van de ICB aan te bieden aan de RB van 24 mei 
2011. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 

\ ( ■ ^ 

De waarnemend directeur Openbaar Bestuur en Democratie 
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In terdepar tementa le a fs temming 

Gevolgen voor de Rijksbegroting 
Nee 

Gevolgen voor administratieve lasten 
Nee 

Overeenstemming met Justitie (wetgevingstoets en effecten analyse) 
N.v.t. 

Overeenstemming met BZK (beoordelingskader financiële / bestuurlijke consequenties voor decentrale 
overheden, dan wel beoordelingskader bijzondere uitkering, dan wel andere financiële / bestuuriijke 
consequenties voor Bonaire, Sint Eustatius of Saba) 
N.v.t. 

Aan EU-notificatieverplichting voldaan N.v.t. 

Samenhang met int. Verplichtingen verdragen en / of Europese regelgeving 
N.v.t. 

Overieg gevoerd ap basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden? N.v.t. 

Overeenstemming bereikt met Aruba, Curagao en Sint Maarten? N.v.t. 

Overleg gevoerd met Bonaire, Sint Eustatius en Saba? N.v.t. 

Overeenstemming bereikt met Bonaire, Sint Eustatius en Saba? N.v.t. 
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Rijksoverheid 

'b& 

Aanbiedingsformuiier voor RB 
Van Minister van Binnenlandse Zaken en JiQj}lnkii]ksrelaües 

Datum aanbieding 17 mei 2011 Nummer 20011-2000180309 

Hamerstuk Nee Voorgaande behandeling N.v.t. 

Korte titel 
Brief aan de Kamer over het beleid inzake de Wob 

Inhoud en doelstell ing van het voorstel 
De brief bevat een aantal voorstellen voor de Wob. Een deel van de voorstellen voert terug naar de discussie 

Bij de brief wordt het onderzoeksrapport 'Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken, aantallen, kenmerken en 
wijze van afhandeling' van Research voor Beleid aan de Kamer gezonden. 

Voorgesteld besluit 



, t . ^ Ambtelijk voorbereid in Interdepartementaal Wob-overieg en ICB 

Overeenstemming bereikt op ambtelijk niveau 
Ia 

Overeenstemming bereikt met AZ, BuZa, BZK, Def, ELenl, Fin, lenM, OCW, SZW, VenJ en VWS 

Omschrijving geschilpunten 

Afstemming met AZ / DG RVD 
Nee 

Contactpersonen 

irvC Naam 
\ U Afdeling 

Telefoonnummer 
E-mailadres 

Naam 
AfdeUng 
Telefoonnummer 
E-mailadres @ 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

linister Donner 

nota Wob-brief nav RB en MR 

OGBK/OBD 
Democratie & Burgerschap 

Contactpersoon 

T070; 

Datum 
30 mel 2011 

Kenmerk 
2011-2000224718 

Bi j lagen 
1 

O 
[tttö 

P 
O 
a 
o 
o 

Aanleiding/probleemstelling 

De brief aan de Kamer over het beleid Inzake de Wob is in de RB van 24 mei 
' aanvaard met de opmerking dat 

/OO / / / 

Tiaar de Inhoud van de gehele 
?r betrof het enkel een samenvatting van de voorgenomen wijzigingen 

van de Wob ( p l 4 - l 6 ) . 

De brief is aanvaard in de MR van 27 mel. 

Advles/actle 

U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde brief aan de Kamer over 
het beleid lnzal<e de Wob en deze te ondertekenen.' 

Toelichting 

, - - (opmerkinq:^!31/5 J 
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Voorlopig programma R2KD: 

12 uur ontvangst en lunch met broodjes voor alleen de sprekers 

12.30 ontvangst van de anderen 

13:00 Dagopening en uitleg programma en opzet: Jacques Wallage 

13:10 Eerste spreker: Eric Daalder (Tromso) 

13:30 Tweede spreker: Alex Brenninkmeijer (openbaarheid als behooriijkheidsnorm) 

13:50 Derde spreker: Mariko Peters (politieke invalshoek) 

14:10 Theepauze 

14:30 Vierde spreker: Bernd van der Meulen (voorontwerp AWO) 

14:50 Vijfde spreker: Marc de Vries (hergebruik) 

14.50 Discussie tussen de sprekers en het publiek in de zaal. 

15.45 Einde discussie 

16.15 Start workshops 

Workshops: 

1). Open data 

2). Overheden (leiders Eline Zeilmaker en/of Marjan Hanrath, landelijk Wob coördinator politie (en 
een wob functionaris van een ministerie gevraagd"^) hier ook journalisten in plaatsen) 

3). Geo informatie (leider Bastiaan van Loenen, en Kadaster"* vragen) 

4). Journalisten (leiders Michiel Herweijer en Thomas Bruning NVJ hier ook medewerkers van de 
overheid in plaatsen bijv een Wob functionaris* van een ministerie) 

5). Wob praktijk (Roger Vleugels"*) 

6) (of i.p.v open data) een workshop over relatie met Archiefwet 

17.15 Einde workshops en plenaire terugkoppeling in de zaal door workshopleiders 

17.45 einde programma en vervolgens borrel 

Einde 
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^ Van: 
Verzonden: 
Aari: 
Onderwerp: congres over 

Geachte 

10 

via de NVJ heb ik begrepen dat u het Wob dossier beheert, vandaar dat ik u de volgende 
vragen wil voorleggen: Naar aanleiding van een empirisch onderzoek dat mijn vakgroep 
(Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid in 
Groningen) gedaan heeft naar de ervaringen van journalisten bij het verkrijgen van 
informatie van de overheid en de maatschappelijke discussie over de Wob zijn w.ij nu in 
Groningen een congres aan het organiseren over openbaarheid. De bedoeling is om een 
discussie op gang te krijgen die inhoudelijk gaat over de wet, zonder polarisatie in 
de zin van termen als obstructie/misbruik. Het moet er als volgt uit gaan zien: een 
plenair gedeelte, gevolgd door workshops. Als sprekers voor het plenaire gedeelte heb 
ik gevraagd en hebben toegezegd: Eric Daalder, Alex Brenninkmeijer, Mariko Peters, 
Bernd van der Meulen, en Leo Damen. Jacques Wallage heeft toegezegd dit voor te willen 
zitten. Daarna workshops over onderwerpen als hergebruik/geoinformatie, de ervaringen 
van overheidsorganisaties, de ervaringen van journalisten. Ik heb bijvoorbeeld ook een 
wob medewerker van de politie gevraagd om aan een workshop mee te doen, maar ik heb 
nog geen antwoord op deze vraag van ze gekregen, uiteindelijk -maar dat is nog 
afhankelijk van beschikbare fondsen- zou het mooi zijn als er een congresbundel uit 
voort zou kunnen komen. Ik laat in elk geval mijn studenten verslagen maken van deze 
workshops. Mijn vragen zijn dan ook als volgt: 
- wil het ministerie op enige wijze bijdragen aan dit congres? 
- zou de minister naar Groningen willen/kunnen komen om aan de discussie mee te doen? 
- kent u een wobfunctionaris van een ministerie die ik kan vragen om een workshop te 
leiden? 

^ Als datum is gekozen 28 september 2011, een woensdag. Het is dan R^ht to Know Day. 
Alvast dank voor uw antwoord, met vriendelijke groeten 

050-



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: : congres over openbaarheid van bestuur 

w 

{•>. Dagl 

J In reactie op jouw vraag van gisteren: ik heb bij Communicatie met een aantal mensen 
gesproken over de email vanJH^^H^^^^^^^BBvan de RUG. 

In vervolg op het optreden van de minister tijdens de bijeenkomst van_cie Nederlandse 
Vereniging van Journalisten op ■ 3 mei jl. in Amsterdarnt 

Met vriendelijke groet, 

c^^^lt bericht ^^^^^^^^^^^^^ 
Van: ̂ m m H ^ ^ ^ H B [mailto ̂ ^B^^^^^^^|@rug . nil 

KCy- Verzonden: vri 
\Vj Aan: ^ _ ^ _ _ _ 

Onderwerp: congres over openbaarheid van bestuur 
7 juni 2011 14 

Geachte ^^^^^^^^^^^^^^^^ 
via de NVJ heb ik begrepen dat u het Wob dossier beheert, vandaar dat ik u de volgende 
vragen wil voorleggen: Naar aanleiding van een empirisch onderzoek dat mijn vakgroep 
(Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid in 
Groningen) gedaan heeft naar.de ervaringen van journalisten bij het verkrijgen van 
informatie van de overheid en de maatschappelijke discussie over de Wob zijn wij nu in 
Groningen een congres aan het organiseren over openbaarheid. De bedoeling is om een 
discussie op gang te krijgen die inhoudelijk gaat over de wet, zonder polarisatie in 
de zin van termen als obstructie/misbruik. Het moet er als volgt uit gaan zien: een 
plenair gedeelte, gevolgd door workshops. Als sprekers voor het plenaire gedeelte heb 
ik gevraagd en hebben toegezegd: Eric Daalder, Alex Brenninkmeijer, Mariko Peters, 
Bernd-van der Meulen, en Leo Damen. Jacques Wallage heeft toegezegd dit voor te willen 
zitten. Daarna workshops over onderwerpen als hergebruik/geoinformatie, de ervaringen 
van overheidsorganisaties, de ervaringen van journalisten. Ik heb bijvoorbeeld ook een 
wob medewerker van de politie gevraagd om aan een workshop mee te doen, maar ik heb 
nog geen antwoord op deze vraag van ze gekregen. Uiteindelijk -maar dat is nog 
afhankelijk van beschikbare fondsen- zou het mooi zijn als er een congresbundel uit 
voort zou kunnen komen. Ik laat in elk geval mijn studenten verslagen maken van deze 
workshops. Mijn vragen zijn dan ook als volgt: 
- wil het ministerie op enige wijze bijdragen aan dit congres? 
- zou de minister naar Groningen willen/kunnen komen om aan de discussie mee te doen? 
- kent u een wobfunctionaris van een ministerie die ik kan vragen om een workshop te 
leiden? 

\(\ 

Als datum is gekozen 28 september 2011, een woensdag. Het is dan Right to Know Day. 
^ Alvast dank voor uw antwoord, met vriendelijke groetenl 
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Van: 
Verzonden; 
Aan: 
Onderwerp: 

dinsdag 21 juni 2011 16;07 

'congres over openbaarnëid van bestuur 

Oorspronkeli jk be r i ch t -
t . Van: 

.(A Verzonden: maandac 
\\J Aan : 

Ondefwerp: ËWl icongres over openbaarheid van bes tuur 

Geeft BZK vaker een b i jd rage voor d i t soor t dingen (zie h ieronder)? (nog even afgezien 
van de vraag of we dat w i l l e n ) . Groet, 

drs 
\\J Clust^^Democ^^^^^ë^Turgersch^^W^ 
' Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelati es 

kame ^ f l ^ H | ^ ^ 
.. P o s t b t ^ ^ U ü n 
i._ 2500 EA Den Haag 

'"\ T 070 
\J F O' 

minbzk.nl 

X Van: 
-Oorspronkeli jk be r i ch t -

3 rug .n l ] 
Verzonden: \^ijaag17juni 20i] 
Aan: 
Onderwerp: congres over openbaarheid van bestuur 

Geachte 
via de NVJ heb ik begrepen dat u het Wob dossier beheert, vandaar dat ik u de volgende 
vragen wil voorleggen: Naar aanleiding van een empirisch onderzoek dat mijn vakgroep 
(Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid in 
Groningen) gedaan heeft naar de ervaringen van journalisten bij het verkrijgen van 
informatie van de overheid en de maatschappelijke discussie over de Wob zijn wij nu in 
Groningen een congres aan het organiseren over openbaarheid. De bedoeling is om een 
discussie op gang te krijgen die inhoudelijk gaat over de wet, zonder polarisatie in 
de zin van termen als obstructie/misbruik. Het moet er als volgt uit gaan zien: een 
plenair gedeelte, gevolgd door workshops. Als sprekers voor het plenaire gedeelte heb 
ik gevraagd en hebben toegezegd: Eric Daalder, Alex Brenninkmeijer, Mariko Peters, 
Bernd van der Meulen, en Leo Damen. Jacques Wallage heeft toegezegd dit voor te willen 
zitten. Daarna workshops over onderwerpen als hergebruik/geoinformatie, de ervaringen 
van overheidsorganisaties, de ervaringen van journalisten. Ik heb bijvoorbeeld ook een 
wob medewerker van de politie gevraagd om aan een workshop mee te doen, maar ik heb 
nog geen antwoord op deze vraag van ze gekregen. Uiteindelijk -maar dat is nog 
afhankelijk van beschikbare fondsen- zou het mooi zijn als er een congresbundel uit 
voort zou kunnen komen. Ik laat in elk geval raijn studenten verslagen maken van deze 
workshops. Mijn vragen zijn dan ook als volgt: 
- wil het ministerie op enige wijze bijdragen aan dit congres? 



- zou de minister naar Groningen willen/kunnen komen om aan de discussie mee te doen? 
- kent u een wobfunctionaris van een ministerie die ik kan vragen om een workshop te 
leiden? 

p Als datum is gekozen 28 september 2011, een woensdag. Hetisdan 
Alvast dank voor uw antwoord, met vriendelijke groeten 

050 

to Know Day. 
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IVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

minister Donner 

nota conferentie Wob 

DGBK/OBD 
Democratie BL Burgerschap 

Contactpersoon 

Datum 
29 juni 2011 

Kenmerk 
2011-2000273S67 

Bij lagen 
2 

11 

II 

Aanleiding/probleemstelling 

De Rijksuniversiteit Groningen organiseert 28 september in Groningen jeen 
conferentie over de Wet openbaarheid van bestuur. Als sprekers voor het plenaire 
gedeelte hebben toegezegd: Eric Daalder, Alex Brenninkmeijer, l^ariko Peters, 
Bernd van der Meulen en L£0 Damen. Jacques Wallage heeft toegezegd de dag 
voor te zitten. De organisatie vraagt of u interesse heeft naar Groningen te 
komen om aan de discussie deel te nemen. 

Advles/actle 

Graag aangeven of u wenst deel te nemen aan deze conferentie over de Wob; wij 
adviserer 

je tijd dat naarverwacnarig ook hèt 
dertigledendebat met de Kamer over de Wob zal plaatsvinden. 

Bijgevoegd het vooriopig programma van de conferentie en de mail die ik ontving 
vanuit de organisatie van de conferentie. 

CC', secr. rr>\ni^0' ll~^ 
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Verzonden: maandag 25 juli 2011 11:19 
VHfl||[|HH|||^rug. nl' 

Onderwerp: Wob-conferentie 

Geachte, 

In vervolg op uw mail over het congres dat u in september organiseert over openbaarheid, moet ik u melden 
dat minister Donner daarbij helaas niet aanwezig kan zijn door zijn volle agenda. 

Ik heb uw vooriopige programma doorgestuurd aan de Wob-functionarissen van de departementen en ik 
kreeg verschillende positieve reacties. Wellicht dat u reeds aanmeldingen voor deelname aan een workshop 
heeft ontvangen? 

Ik begreep dat de Tweede Kamer besloten heeft juist op 28 september een hoorzitting over de Wob te 
organiseren. Hopelijk zorgt dat niet voor al te veel problemen bij de organisatie van uw congres. De 
definitieve uitnodiging voor het congres stuur ik graag door aan de Wob-functionarissen van de 
departementen. 

V - ' ' 

Vriendelijke groet 

Mini.sfsrie van Binnenla.ndse 7aks.n en KonlnKrfjksrelsties 

2500 EA Den Haag 
T070I 
FO?Ö]  

minbzk.nl 

8-10-2012 

http://minbzk.nl
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iVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van IQ 0- Minister van BZK DGBK/d i rec t ie 

Burgerschap en 
I n fo rma t i ebe le id 
Interactie 

nota Onderzoek naar transparantie bij medeoverheden 

Datum 
24 november 2011 

Kenmerk 
2011-2000533382 

Aanleiding/probleemstelling 

Bij de begrotingsbehandeling heeft de heer Brinkman (PW) de regering verzocht 
"een onderzoek te starten naar de wijze waarop en in welke mate lagere 
overheden in het kader van de Wet openbaarheid bestuur, hun informatie op de 
juiste wijze verstrekken aan burgers en volksvertegenwoordigers en te bezien of 
dwingende regels noodzakelijk zijn". In de schriftelijke beantwoording is gesteld 
dat er geen noodzaak wordt gezien voor een dergelijk onderzoek. 

n 

Inmiddels is de desbetreffende motie van de heer Brinkman (Kst I I 33000 VII, nr. 
62) in stemming gebracht en verworpen. Voorafgaand aan de stemr 

Advies/actie 

U wordt geadviseerd om 

Toelichting 

Pagina 1 van 1 



1 
NOTITIE STAND VAN ZAKEN WETSVOORSTEL WOB 

I . Br ief van de m in i s te r van BZK over Wob-be le id 
Op 31 mei 2011 heefl minister Donner een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het beleid 
inzake de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob-brief; zie bijlage 1). De Wob-brief is 
interdepartementaal afgestemd en behandeld in de MR van 28 mei 2011 en bevat dus het huidige 
kabinetstandpunt over de Wob. De brief handelt over: 

A: het Verdrag van Troms0 
Gesteld is dat toetreding tot dit verdrag geen prioriteit heeft. Door toetreding zal de mate van 
openbaarheid niet veel wijzigen. Totdat over toetreding is besloten, volgen géén voorstellen tot 
wijziging van de Wob die indruisen tegen het verdrag. 

B: Voorstellen tot wiiziqina van de Wob 
De brief is leidraad voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Wob dat nu in voorbereiding is (zie 
bijlage 2 voor het concept-wetsvoorstel met toelichting). De voorgestelde wijzigingen zijn: 
1. Een aanvullende weigeringsgrond voor verzoeken die kennelijk niet gericht zijn op het 

verkrijgen van informatie ('oneigenlijke' Wob-verzoeken). 
2. Het hanteerbaar maken van omvangrijke Wob-verzoeken door: 

a. reductie van het verzoek tot een representatief deel van de gevraagde informatie, als de 
inspanning van het onverkort in behandeling nemen van het verzoek niet in verhouding staat 
tot het met de Wob te dienen belang, en 
b. opschorting van de beslistermijn bij omvangrijke verzoeken. 

3. Wegnemen van belemmeringen op het gebied van gebruiksvoorwaarden en kosten ter 
bevordering van het hergebruik van openbare overheidsinformatie. 

4. Een algemene kostenregeling voor zowel Wob-verzoeken als hergebruik. Alleen marginale 
verstrekkingskosten mogen in rekening worden gebracht. 

5. Enkele oplossingen uit het voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie voor (indertijd) veel 
gevoelde knelpunten, onder meer betreffende verzoeken om inzage in gegevens over de 
verzoeker of inzage voor wetenschappelijk onderzoek. 

C: De uitvoeringspraktiik 
Bestuursorganen moeten hun organisatie beter inrichten op de afhandeling van Wob-verzoeken. 
Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Het van bovenaf voorschrijven van aanvullende procedures 
leidt enkel tot administratieve lasten en vermindering van efficiëntie, omdat bestuursorganen 
onderiing sterk verschillen. 

I I . Aandacht voor de Wob 
Hieronder een schets van de ontwikkelingen en beelden die er zijn binnen en buiten het pariement. 

Van regeringswege (over afgelopen Jaren): 
• Geen kabinetsreactie op de evaluatie van de Wob (UvT, 2004) en de nota "Open de oester' 

(GroenLinks, 2005). 
• Over het voorontwerp van de Algemene wet overheidsinformatie (Van der Meulen, 2006) is aan 

de Kamer gemeld: "Wanneer de Wob gewijzigd wordt, zal een aantal voorstellen uit het 
Voorontwerp ook meegenomen worden'. 

• In het regeerakkoord staat niets over de openbaarheid van bestuur. 

Vanuit de Tweede Kamer: 
• GroenLinks (Mariko Peters) is bezig met een initiatiefwet om "de Wob te moderniseren' (zie 

bijlage 3 voor het 10-puntenplan). Vanuit CZW wordt (met instemming van uw 
ambtsvoorganger) technische ondersteuning verieend. 

• Met algemene stemmen aanvaarde motie Cohen spreekt uit dat het algemeen belang van de 
openbaarheid van informatie als uitgangspunt ten volle moet worden gehandhaafd (zie bijlage 
4). 

• Op 29 september 2011 heeft een hoorzitting in de TK plaatsgevonden over openbaarheid. Rode 
draad was het misbruik van de Wob door de overheid. Het beeld bestaat dat de overheid zaken 
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onder de pet probeert te houden door ongemotiveerde afwijzingen, strategisch weigeren of 
misbruik van afwijzingsgronden (zie bijlage 5 voor een korte samenvatting van de hoorzitting). 
Op 31 januari is een AO gepland over de brief van 32 mei 2011. 

buiten het parlement: 
De Nationale ombudsman heeft zich in het verieden herhaaldelijk op het standpunt gesteld dat 
de Wob moet worden afgeschaft (te juridisch) en dat de overheid alle informatie als "open 
data" ter beschikking moet stellen. Hij komt op 30 januari 2012 (ter gelegenheid van de 
lauwering van de journalist van het jaar 2011) met een advies over (de toepassing van) de 
Wob. Uitgangspunt zal zijn dat de Nederiandse overheid en het vertrouwen in de publieke zaak 
is gediend met transparantie en openheid. Hij zal pleiten voor meer actieve openbaarheid, het 
vermijden van juridische strijd en het aangaan van het gesprek met verzoekers om informatie. 
De Nationale ombudsman heeft daarbij ook oog voor misbruik en onredelijke verzoeken. 
De Raad voor het openbaar bestuur (ROB) werkt aan de afronding van een (ongevraagd) 
advies over openbaarheidi 

Je^rïèderiandse Vereniging van Journalisten heeft gereageerd op de Wob-brief. Gesteld wordt 
dat er teveel aandacht is voor dè positie van bestuursorganen en te weinig voor de positie van 
de burger, die o.a. te maken heeft met misbruik van de Wob door de overheid, een 
ondermaatse primaire besluitvorrning en financiële barrières (verhoging griffierechten) (zie 
bijlage 6). 

III . Standpuntbepaling 

Hieronder worden ten aanzien van de onder I genoemde onderdelen van de Wob-brief de voors en 
tegens uiteengezet. 

M 

Ad. I. A Het Verdrag van Troms0 

Argumenten vóórj 

\ 

Ad. I. B.1. Oneiqenliik gebruik 

Argumenten vóór 



Ad I. B.2. Omvanqriike verzoeken 

Met betrekking tot omvangrijke verzoeken zijn twee maatregelen ontworpen. 
1. Bij omvangrijke verzoeken die betrekking hebben op omvangrijke hoeveelheden vergelijkbare 
informatie over een langere periode (bonnetjes, aanvraagformulieren etc) krijgt het 
bestuursorgaan de mogelijkheid om - na overieg - eenzijdig het verzoek te beperken tot een 
representatief deel. Deze beperking vindt plaats voorafgaand aan het verzamelen van de 
Informatie, zodat het bestuursorgaan ook daadwerkelijk een besparing in de uitvoeringslast heeft. 
De verzoeker kan slechts om de buiten behandeling gelaten informatie verzoeken, als uit het 
openbaargemaakte deel blijkt dat er iets bijzonders aan de hand Is. 
2. Bij andere omvangrijke verzoeken kan het bestuursorgaan - ria overleg - eenzijdig de 
beslistermijn veriengen, zolang het bestuursorgaan periodiek deelbeslissingen blijft nemen. Dit kan 
nu slechts met wederzijds goedvinden. 

Argumenten vóór, 

3 



Ad. I B.4. Kostenbepaling 

Argumenten vóór 

W 

Ad I. B 5. Voorontwerp 

Minister Ter Horst heeft aan de Kamer toegezegd onderdelen uit het Voorontwerp in de Wob op te 
nemen (gelijktijdig met de mededeling dat het Voorontwerp zelf niet zal worden overgenomen). 

Argumentatie 

w 
Ad I. C Uitvoerinq 
Veel van de kritiek op de Wob en op de overheid komt voort uit een wantrouwen over de wijze 
waarop de overheid de Wob uitvoert. Van de zijde van de overheid bestaat juist een wantrouwen of 
een kramp bij Wob-verzoeken van repeat players (pers, actiegroepen). Dit wederzijds wantrouwen 
kan niet door wetgeving worden hersteld. 

w 
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De voorstellen uit de brief van 31 mei 2011 gaan vooral over het inrichten van het primair proces, 
het beter opleiden van ambtenaren en het vaker overgaan tot openbaarmaking uit eigen beweging. 



Argumenten voor en tegen de i n fo rmat iecommissar is 

Definitie 'informatiecommissaris': een onafhankelijk instituut dat toezicht houdt op de 
uitvoering van de regelgeving over openbaarheid van bestuur 

Huidige situatie: Toezicht op de toepassing en correcte uitvoering van de Wob vindt 
momenteel alleen piaats als in beroep wordt gegaan bij de rechter.^ 

I IC 
'̂ .X 

Voordelen instellen iriformatjecpnifpissari; 
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GroenLinks geeft aanvullend als argumenten voor IC: 
IC is een bekend fenomeen in andere landen, draagt bij aan ontstaan van cultuur van 
openbaarheid. 
Controleren van overheid bij informatieverstrekking. 
Door nauwe samenwerking tussen informatiecommissaris en Algemeen Rijksarchivaris 
transparantie van de overheid vergroten (vergroten actieve openbaarheid. 

Nadelen/bezwaren instellen informatiecommissaris 

Beweringen en voorspellingen over het functioneren van een informatiecommissaris zijn grotendeels 
ontleend aan het rapport De Information Commissioner: toezichthouder en bemiddelaar van A.M. 
Klingenberg (Groningen, 2005). Dit rapport is opgesteld in opdracht van BZK. Mede door politieke en 
ambtelijke wisselingen heeft het geen vervolg gekend. Het rapport is niet aan de Tweede Kamer 
gezonden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft zelf gezorgd voor publicatie. 
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Resul taten a fhande l ing Wob-verzoeken (openbaar bestuur en po l i t i e ) 
[UIT: Research voor Beleid: Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken. Aantallen, kenmerken en 
wijze van afhandeling. Zoetermeer 8 oktober 2010 (p.48-49)] 

Resul taten op een r i j 
De belangrijkste punten uit dit hoofdstuk over de organisatie van de afhandeling van Wob
verzoeken zijn de volgende. 

• Bij omvangrijke en/of complexe verzoeken is de kans groter dat een bestuursorgaan er niet in 
slaagt binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen. In totaal heeft 44% 
van de bestuursorganen bij één of meerdere verzoeken de termijn overschreden. De 
belangrijkste oorzaak dat de termijn wordt overschreden is de omvang van de gevraagde 
informatie. Voor politiekorpsen en departementen is daarnaast de benodigde bewerking van 
documenten een belangrijke oorzaak. Voor departementen is ten slotte ook het verzamelen 
van documenten bij verschillende afdelingen/organisatieonderdelen een belangrijke reden. 

• In totaal heeft 6% van de bestuursorganen één of meerdere keren een dwangsom uitgekeerd 
vanwege overschrijding van de termijn. Van de departementen is dit bijna de helft en van de 
politiekorpsen bijna een derde. 

• Hoe omvangrijker en/of complexer een verzoek, hoe meer werk voor het bestuursorgaan om 
een besluit te nemen en dit op schrift te stellen. Met de omvang van het besluit, groeit ook de 
kans dat op één of meerdere onderdelen van het besluit bezwaar kan worden gemaakt. 
Gemiddeld is bij 5% van alle Wob-verzoeken bezwaar aangetekend. Dit komt neer op 
gemiddeld drie maal per bestuursorgaan. Bij politiekorpsen en departementen is het vaakst 
bezwaar gemaakt (23 respectievelijk 18 keer). 

• Op het besluit van een bestuursorgaan op een ingediend bezwaar kan door de verzoeker 
beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Gemiddeld is bij 2% van alle Wobverzoeken 
beroep aangetekend. Dit is gemiddeld één maal per bestuursorgaan. Bij politiekorpsen (8) en 
departementen (6) ligt dit hoger. Gemiddeld winnen bestuursorganen ongeveer evenveel zaken 
als zij verliezen. Er bestaan echter wel grote verschillen tussen de verschillende 
bestuursorganen. Uitvoeringsorganisaties en kerndepartementen winnen ongeveer driekwart 
van de beroepszaken. De grootste gemeenten, provincies en ZBO's winnen iets minder vaak, 
maar winnen wel meer dan dat zij veriiezen. De gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners, 
de politiekorpsen en de kleinste gemeenten veriiezen daarentegen tweederde tot driekwart van 
de beroepszaken. 

• Per bestuursorgaan is gemiddeld voor 1 verzoek proceskosten vergoed. Bij politiekorpsen ligt 
dit aantal beduidend hoger (gemiddeld 10 keer per korps). 

• In totaal 76% van de bestuursorganen heeft verzoeken vermoedelijk gericht op verdienen 
ontvangen. Van de bestuursorganen heeft 6% wel eens een dwangsom uitgekeerd, en 18% 
heeft wel eens proceskosten vergoed. Dit betekent dat met een groot deel van de verzoeken 
vermoedelijk gericht op verdienen, door de verzoeker geen geld is verdiend. 

• Meer dan driekwart van de respondenten vindt het een (zeer) goede zaak dat iedereen op 
grond van de Wob recht heeft op openbaarmaking van informatie. Wel is iets minder dan de 
helft (43%) van de respondenten van mening dat de hoeveelheid opgevraagde gegevens niet 
in verhouding staat tot het doel van de Wob. 

• Bestuursorganen hebben de organisatie voor de afhandeling van Wob-verzoeken verschillend 
georganiseerd. Belangrijke organisatiekenmerken zijn: een vaste verantwoordelijke voor Wob
verzoeken, een registratie van Wob-verzoeken en een vastgelegde procedure voor de 
afhandeling van Wob-verzoeken. De drie kenmerken geven een grove indicatie van de mate 
waarin bestuursorganen verzoeken georganiseerd afhandelen. De departementen en de 
uitvoeringsorganisaties zijn het meest georganiseerd, gevolgd door de politiekorpsen. De 
afhandeling is bij provincies en gemeenten in mindere mate georganiseerd. 
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Den Haag, 16 december 2011 

Noot: Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*). 

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

Volgcommissie(s): 

Bewindsperso(o)n(en): minister van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties, J.W.E. Spies 

Activiteit: Algemeen overleg 
Datum: dinsdag 31 januari 2012 
Tijd: 16.00-18.00 uur 
Openbaar^esloten: openbaar 

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw 

Agendapunt: 

Zaak: 

Wet openbaarheid van bestuur 

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties, J.P.H. 
Donner- 31 mei 2011 
Wet openbaarheid van bestuur - 32802-1 

Agendapunt*): 

Zaak: 

Reactie op verzoek van het lid Peters over 'onderzoek RTL naar 
doofpotcultuur bij de overheid' 

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties, J.P.H. 
Donner - 30 november 2011 
Reactie op verzoek van het lid Peters over 'onderzoek RTL naar doofpotcultuur 
bij de overheid'-28844-61 

Agendapunt: Nog te ontvangen actualisatie van de briefvan 31 mei 2011, en informatie 
over de stand van zaken en de richting van aanpassing van de Wet 
openbaar bestuur 



Griffier; Drs. M.J. van der Leeden 

Activiteitnummer: 2011A05298 
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n. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

nadere infomiatie Wob-beleid en brief aan TK 

DGBK/Bai 
Interactie 

Contactpersoon 

TC07Ö)| 

Datum 
l l j a n u a r i 2012 
Kenmerk 
2012-0000021615 
Bij lagen '' 
4 

Aanlelding/prableemscelllng 

De Tweede Kamer wil voorafgaand aan het AO van 31 januari 2012 over 
openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw een brief ontvangen|  
met een update van de - door de ministerraad geaccordeerde - brief van minister 
Donner van 31 mei 2011 over het Wob-beleid. Op 10 januari j l . is hierover met u 
gesproken. In het overieg hebt u het volgende aangegeven. 

t ^ i ü P B i i i 

In deze nota wordt op het bovenstaande ingegaan 

In het gesprek van 10 januari j l . hebt u ook 

Toelldttlng 



Bijgevoegd treft u aan: Datum 
1. De overeenkomstig uw verzoek aangepaste concept-brief aan de TWeede Kamer, n Janua" 2012 

J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ 2012-0000021615 

II 

2. Een overzicht van con^quenti^ van ondertekening van het Verdrag van 
Trams0. Het overzicht laat zien dat! 

3. Een overzicht van argumenten voor en tegen de Instelling yan een 
Informatiecommissaris. De condusie van het overzicht is dat 

!\ 

4. Inzicht in de afhandeling van Wob-verzoeken bij openbaar bestuur en politie. 
Research voor Beleid heeft onderzoek verricht In opdracht van BZK. naar 
omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken. In een apart hoofdstuk Is tevens 
aandacht besteed aan de afhandeling van Wob-verzoeken, Daaruit blijkt dat 
gemiddeld bij 5% van alle Wob-verzoeken bezwaar is aangetekend en gemiddeld 
bij 2% van alle Wob-verzoeken beroep Is aangetekend. Als het bij de rechter 
binnen" van een beroepszaak een Indicatie Is voor de kwaliteit van de beslissing, 
geeft het rapport het volgende beeld. Uitvoeringsorganisaties en 
kemdepartementen winnen ongeveer driekwart van de beroepszaken. De grootste 
gemeenten, provincies en ZBO's winnen iets minder vaak, maar winnen wel meer 
dan dat zij veriiezen. De gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners, de 
politiekorpsen en de kleinste gemeenten veriiezen daarentegen tweederde tot 
driekwart van de beroepszaken. Het door Brinkman (PVV) geschetste beeld van een 
structurele problemen bij mede-overheden waar het de afhandeling van Wob
verzoeken betreft, wordt door de Uitkomsten van dit onderzoek genuanceerd. 
Het onderzoek van Research voor Beleid is reeds in het bezit van de Tweede 
Kamer. Het onderzoek is als bijlage gevoegd bij de brief van 31 mei 2011 van 
minister Donner. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

Minister van BZK 

0/ 

Q 

DGBK/Burgerschap en 
Informatiebeleid 
Interactie 

Contactpersoon 

nota Agendapunten 8 en 9 Verzamel-overieg: 2 brieven over 
de Wob 

Datum 
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Aanleiding/probleemstelling 

Op woensdag 8 februari 2011 vindt van 14.00-17.00 uur in de Tweede Kamer 
een verzamel-overieg piaats met u over diverse BZK-onderwerpen. Ook bet 
onderwerp openbaarheid van bestuur is daarbij aan de orde. Daarvoor zijn de 
volgende brieven geagendeerd: 

Agendapunt 8: Uw brief van 13 januari 2012 over stand van zaken 
concept-wetsvoorstel wijziging Wob (32802, nr. 3) 
De brief vermeldt dat het conceptwetsvoorstel thans interdepartementaal wordt 
afgestemd. Daarna zal consultatie starten. Naast de gebruikelijke adviesorganen 
zullen ook de Nederiandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap 
van Hoofdredacteuren worden aangeschreven. Verder kan ieder burger reageren 
via internetconsultatie. 

Agendapunt 9: Uw brief van 19 januari 2012 betreffende de reactie op 
een brief van de NVJ (32802, nr. 4) 
De NVJ stelt dat met de voorgestelde maatregelen te zeer aandacht is voor het 
overheidsperspectief en te weinig aandacht voor het belang dat journalisten 
hebben bij een spoedige informatievoorziening. De NVJ wijst op onderzoek van 
RuG (i.o.v. de NVJ) waaruit blijkt van gebrek aan kennis van de Wob bij 
ambtenaren en verzoekers, gebrekkige primaire besluitvorming en te lange 
rechterlijke procedures. 
In de reactie wordt gewezen op de consultatie die zal plaatsvinden waarbij ook de 
NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren zullen worden aangeschreven. 

Advies/actie 

Kennisnemen van deze nota en de achteriiggende stukken. 

Toelichting 

Aanleiding: 
Aanleiding voor de beide geagendeerde brieven over de Wob is de brief van uw 
ambtsvoorganger d.d. 31 mei 2011 over het Wob-beleid (32802, nr. 1). 
De brief kondigt een aantal wijzigingen van de Wob aan: 
• regeling voor oneigenlijke Wob-verzoeken; 
• regeling voor omvangrijke Wob-verzoeken; 
• uniforme kostenregeling (marginale verstrekkingskosten); 
• wegnemen van belemmeringen hergebruik (kostenregeling en onmogelijk 

maken van gebruiksbepalingen); 
• regeling voor beperkte openbaarmaking in verband met bijzondere belangen 

(overeenkomstig voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie uit 2006). 
Daarnaast gaat de brief in op: 
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• ondertekening van het verdrag van Tromso (geen prioriteit); 
• Voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie (geen reden voor 

grootscheepse aanpassing van de Wob). 

In de afgelopen jaren is er geen kabinetsreactie gevolgd op de evaluatie van de 
Wob (UvT, 2004) en de nota "Open de oester' (GroenLinks, 2005). Óver het 
voorontwerp van de Algemene wet overheidsinformatie (Van der Meulen, 2006) is 
aan de Kamer gemeld: "Wanneer de Wob gewijzigd wordt, zal een aantal 
voorstellen uit het Voorontwerp ook meegenomen worden'. 
In de br iefvan 31 mei 2011 is nog eens vermeld dat een grootscheepse aanpassing 
van de Wob, zoals eerder voorgesteld in het Voorontwerp Algemene wet 
overheidsinformatie uit 2006, niet noodzakelijk is, omdat de Wob over het 
algemeen naar behoren functioneert en in internationaal rechtsvergelijkend 
perspectief een goede basis voor de openbaarheid van bestuur blijkt. 

Planning wetsvoorstel Wob: 
Op dit moment vindt interdepartementale afstemming plaats over het wetsvoorstel. 
Een reële planning is dat de interdepartementale afstemming wordt afgerond in de 
RB van 20 maart. Dat betekent dat de externe consultatie start in april 2012. De 
consultatieperiode is 2 maanden. Er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel vóór het 
zomerreces in te dienen bij de Raad van State. Of die (krappe) planning haalbaar 
is, hangt mede af van de uitkomsten van de consultatie. 

Verwachte discussiepunten: 

Datum 
3 februari 2012 

Kenmerk 
2012-0000067222 

0. Algemeen 
Het zal in het debat van belang zijn om 

1. Planning 
U kunt aangegeven dat wordt gestreefd de consultatie over de voorstellen in april 
te starten. Bij die consultatie zullen ook de NVJ en het Genootschap van 
Hoofdredacteuren in de gelegenheid worden gesteld te reageren. Het wetsvoorstel 
kan dan hetzij net voor het zomerreces, hetzij kort daarna aan de Raad van State 
voor advies aan te bieden. 

2. Ondertekening van het verdrag van Tromso. 
In de - in de MR afgestemde - brief van 31 mei 2011 heeft minister Donner te 
kennen gegeven dat onderzoek naar de gevolgen van het verdrag van Tromso voor 
alle specifieke regels over openbaarheid in bijzondere wetten - en daarmee de 
ondertekening van het verdrag geen prioriteit heeft, omdat naar verwachting 
ondertekening toch niet veel zou wijzigen in mate van openbaarheid. 
De SP, GroenLinks en vermoedelijk ook PvdA en D66 zijn voorstander van Tromso. 
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3. Regels voor oneigenlijk gebruik en omvangrijke verzoeken 

De voorzieningen voor oneigenlijke en omvangrijke Wob-verzoeken beogen 
nadrukkelijk niet de openbaarheid als zodanig te beperken. De regeling over het 
oneigenlijk gebruik van de Wob voorziet in een omissie. Ook het Verdrag van 
Tromso en landen als het Verenigd Koninkrijk en België (en Vlaanderen) kennen 
vergelijkbare bepalingen. Overeind blijft dat de verzoeker géén belang hoeft te 
stellen. 

4. Eenzijdige aandacht voor misbruik van Wob door verzoeker. 
De NVJ alsook Brinkman (PW) en de Nationale ombudsman leggen de nadruk op 
een slechte wijze van afhandelen van Wob-verzoeken, door onwil, dan wel 
onkunde. 
• De NVJ vindt dat eenzijdig aandacht wordt besteed aan de belangen van de 

overheid en het belang van de burger onderbelicht blijft. 
• Brinkman heeft om een onderzoek naar de wijze van afhandelen gevraagd. De 

desbetreffende motie is afgewezenl 

• De Nationale ombudsman heeft bij de prijsuitreiking van De journalist van het 
jaar ook geoordeeld dat de Nederiandse overheid opener en transparanter moet 
zijn; het "strategisch omgaan" met overheidsinformatie is in strijd met het 
publieke belang. Hij heeft een lijst gepresenteerd van acht uitgangspunten voor 
een transparantere overheid. 

Uitgangspunt is dat openbaarheid van overheidsinformatie een belangrijk middel 
om te komen tot een betere en democratische bestuurvoering. Openbaarheid van 
overheidsinformatie draagt bij aan het vertrouwen van burgers in de overheid, en 
aan de mogelijkheid voor de burger om daadwerkelijk te participeren in het werk 
van de overheid. Daarbij passen begrippen als eeriijkheid, duidelijkheid en het 
vermijden van kramp waarover de No in zijn visiedocument spreekt. 
Zoals uit bijgevoegd factsheet over het Wob-beeld blijkt, tonen onderzoeken aan 
dat de afhandeling van Wob-verzoeken zeker niet vlekkeloos is, maar beter is dan 
critici doen geloven. Veel wordt in de bezwaarfase hersteld, het aantal 
beroepszaken is niet groot en ruim driekwart van de respondenten in het onderzoek 
van de Rug onder journalisten stelt door de vooriichters van de overheid serieus te 
worden genomen. Uit de factsheet blijkt eveneens dat er op verschillende niveaus is 
aandacht is voor een goede afhandeling van Wob-verzoeken. Rijk Politie en VNG 
hebben maatregelen genomen om te komen tot een betere afhandeling van Wob-

Verzoeken. 
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Het uiteindelijke probleem zit vaak in het wederzijds wantrouwen dat bestaat 
tussen bestuursorgaan en verzoeker. Een passende remedie daarbij is het kiezen 
\£an.een informelere benadering :^oyer|eggen ""in de schaduw" van de 
rechtsmiddelen van de Wob en de Algemene wet bestuursrecht. Het ministerie van 
PZK stimuleert deze informele aanpak met het project 'Prettig contact met de 
overheid'. 
Een kanttekening bij deze informele benadering is wel dat het publieke belang ook 

^raagt dat rekening moet worden gehouden met iedereen op wie de gevraagde 
jnformatie betrekking heeft. Juist de overheid moet ervoor waken dat ieders 
belangen worden beschermd binnen de grenzen die de wet stelt. 

Datum 
3 februari 2012 

Kenmerk 
2012-0000067222 

[\ 

5. Informatiecommissaris/Wob-autoriteit. 
GroenUnks heeft gepleit voor een ""onafhankelijke waakhond" die toeziet op de 
transparantie van de overheid. 

In het dossier is een factsheet opgenomen waarin de 
voor en nadelen zijn opgesomd. 
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Factsheet Wob-beeld 

• In een democratische rechtsstaat moeten de burgers toegang hebben 
tot overheidsinformatie om het bestuur adequaat te kunnen 
controleren en eventuele misstanden aan de kaak te stellen. Zij 
moeten ook over voldoende informatie kunnen beschikken om mee te 
kunnen denken met de overheid en om daadwerkelijk te kunnen 
participeren. 

• Meer en meer maakt de overheid informatie actief openbaar. Veel 
informatie over het werk van de overheid is inmiddels te vinden via 
websites als www.overheid.nl. www.riiksoverheid.nl of websites van 
de afzonderlijke bestuursorganen. Daarnaast stimuleert BZK het 
Open data-beleid. Zo worden met het in september van het afgelopen 
jaar gelanceerde open data portal 'data.overheid.nl'  
overheidsorganisaties gestimuleerd om hun datasets eenvoudig als 
open data te registreren. [Het open-data portal groeit inmiddels 
gestaag. Het aantal datasets bedraagt thans 220. Het kan en moet 
nog wel beter. De VNG zal op het punt van actieve openbaarheid ook 
de nodige actie ondernemen, te beginnen met het uitbrengen van een 
publicatie over actieve openbaarheid van bestuur en het organiseren 
van een aantal ledenbijeenkomsten over dit onderwerp.] 

9 De burger die op zoek is naar informatie, zal uiteraard ook nog vaak 
aankloppen bij de overheid. Bij zijn verzoek om informatie moet voor 
de overheid steeds het algemeen belang van openbaarheid van 
informatie uitgangspunt zijn. De houding van de overheid moet er een 
zijn van eerlijkheid, duidelijkheid en het vermijden van kramp (vgl. 
visie van de No: 'Naar een open Nederlandse overheid'). 

l! 

• In verreweg de meeste gevallen verloopt het contact met de overheid 
soepel. De vraag naar informatie wordt naar tevredenheid 
afgehandeld. Maar- al is het algemene beeld beter dan sommige 

http://www.overheid.nl
http://www.riiksoverheid.nl
http://'data.overheid.nl'


critici ons willen doen geloven - uit onderzoek blijkt dat de 
afhandeling van Wob-verzoeken niet altijd vlekkeloos is. 
Gemiddeld genomen wordt in 5% van de gevallen bezwaar 
aangetekend en in 2% van de gevallen volgt ook nog beroepo). N.B. 
Voor journalisten geldt dat de spoedeisendheid reden kan zijn om af 
te zien van lange procedures. Inmiddels zal door de nieuwe 
zaaksbehandeling bij de gerechten de doorlooptijd van zaken 
aanzienlijk kunnen worden verkort. 
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) blijkt dat in 
het algemeen de verhouding tussen journalisten en 
overheidsfunctionarissen niet slecht is. Ruim driekwart van de 
respondenten stelt door de voorlichters van de overheid serieus te 
worden genomen(2). 
"De helft van de journalisten stelt dat ze informatie van de overheid 
meestal wel krijgt (49%). Een kleine minderheid (5%) is heei positief 
en zegt altijd de gevraagde informatie te krijgen. Een even kleine 
minderheid (5%) zegt de gevraagde informatie meestal niet of zelfs 
nooit te ontvangen. 41% zegt de informatie soms of vaak met enige 
vertraging te krijgen. Per saldo is de relatie tussen journalist en 
overheid betrekkelijk ontspannen." 
Uit het onderzoek van de RuG komt naar voren dat de primaire 
besluitvorming niet deugt: "In Wob-zaken worden significant meer 
bezwaarschriften gegrond verklaard dan in andere 
bezwaarprocedures". Uit het onderzoek van Resarch voor Beleid kan 
een vergelijkbaar beeld worden gedestilleerd: Als het bij de rechter 
"winnen" van een beroepszaak een indicatie is voor de kwaliteit van 
de beslissing, geeft het rapport het volgende beeld. 
Uitvoeringsorganisaties en kerndepartementen winnen ongeveer 
driekwart van de beroepszaken. De grootste gemeenten, provincies 
en ZBO's winnen iets minder vaak, maar winnen wel meer dan dat zij 
verliezen. De kleinste gemeenten en gemeenten met 50.000 -
100.000 inwoners verliezen daarentegen tweederde tot driekwart van 
de beroepszaken. 
Op verschillende niveaus is aandacht voor een goede afhandeling 
van Wob-verzoeken: 

o Er zijn specifieke Wob-ambtenaren op ieder ministerie die 
bezig zijn met de coördinatie van Wob-verzoeken op het 
betreffende ministerie 

' Bron: Research voor Beleid: Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken, Eindrapport, pag 48. Zoetenneer, 
oktober 2010. 
^ Bron: Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde: Ervaringen van joumalisten bij 
het zoeken naar nieuwswaardige overheidsinformatie, pag.2 (mr.dr. Aline Klingenberg). 



o Om het basale kennisniveau over het bestaan van de Wob 
en de gedachte erachter te realiseren, wordt er bij 
introductiecursussen voor nieuwe ambtenaren aandacht aan 
de Wob besteed (Bij BZK en ook andere ministeries). 

o Op gemeentelijk niveau wordt de voorlichting over de Wob 
door de VNG georganiseerd. Zij bieden een uitgebreide 
praktische handleiding met een schematisch stappenplan 
waarmee medewerkers van gemeenten een Wob-verzoek 
stap voor stap correct kunnen afhandelen. 

o De VNG heeft een speciaal online dossier waarin aandacht 
wordt gegeven aan de actuele ontwikkelingen omtrent de 
Wob die relevant zijn voor gemeenten. 

o De VNG heeft medewerkers in dienst met expertise in het 
behandelen van Wob-verzoeken. Zij kunnen gemeenten 
adviseren bij de afhandeling van Wob-verzoeken. 

o Er zijn bovendien plannen om ambtenarenvoorlichting verder 
te intensiveren door bijvoorbeeld het geven van cursussen. 

o Voorlichting en coördinatie zijn ook bij de politie verbeterd. 
Daar is in 2010 een landelijke Wob-coördinator aangesteld. 

Slechts een klein deel van de gevallen verloopt echt problematisch. 
Een belangrijk deel van de kritiek op de Wob en op de rol van de 
overheid daarbij komt voort uit een wantrouwen over de wijze waarop 
de overheid de Wob uitvoert. Informatieverzoeken worden van beide 
kanten uit defensief benaderd, wat leidt tot juridisering. 
Die defensieve benadering over een weer kan niet door wetgeving 
worden weggenomen. Juist voor dit soort gevallen zal het vaak een 
passende remedie zijn als overheid en burger kiezen voor een 
informelere, niet juridiserende benadering waarbij in open overleg 
gezamenlijk naar een passende oplossing wordt gezocht. De 
Nartionale ombudsman bepleit dit ook. In de praktijk blijkt vaak al dat 
conflict rond informatieverzoeken na persoonlijk overleg, waarbij 
beide partijen zich professioneel opstellen, in der minne kan worden 
geschikt. BZK stimuleert een dergelijke niet-formalistische, 
oplossingsgerichte werkwijze door middel van het project "Prettig 
contact met de overheid". Een project overigens dat door de 
Europese Unie en de Verenigde Naties wordt uitgedragen als 
voorbeeld van meest excellente innovatie in de publieke 
dienstverlening. 
Kanttekening bij deze informele benadering is wel dat is wel dat het 
publieke belang ook vraagt dat rekening moet worden gehouden met 
iedereen op wie de gevraagde informatie betrekking heeft. Bepaalde 
overheidsinformatie kan niet altijd worden vrijgegeven, bijvoorbeeld 



als daarmee belangen in het kader van de pnvacy van personen, de 
veiligheid op de economische positie worden geschaad. Juist de 
overheid moet ervoor waken dat ieders belangen worden beschermd 
binnen de grenzen die de wet stelt. 


