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Betreft Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte

Bij brief van 20 oktober 2021 heeft u bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (hierna: OCW) een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste
lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Dit verzoek is op 7
december 2021 doorgestuurd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (hierna: BZK) voor inhoudelijke behandeling. Uw verzoek is om:
"alle stukken aan de werkgevers VO in te kunnen zien die relevant zijn voor de
afgelopen CAO VO onderhandelingen (2021)."

De ontvangst van uw verzoek bij het ministerie van BZK is schriftelijk bevestigd
bij brief van 7 december 2021. Met betrekking tot uw verzoek om informatie
bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijiage.

Inventarlsatie documenten

Naar aanleiding van uw verzoek zijn er in totaal 2 documenten aangetroffen. Het
ministerie van BZK informeert jaarlijks in het voorjaar de verschillende overheids-
en onderwijswerkgevers per brief over de door het kabinet voor het lopende jaar
vastgestelde en de voor het volgende jaar geraamde kabinetsbijdrage voor de
arbeidskostenontwikkeling (Inclusief pensioen). Het gaat om de overheids- en
onderwijswerkgevers waarop het zogenaamde referentiemodel van toepassing is.
De documenten zijn ook gedeeld met de werkgeversorganisatie voor het
voortgezet onderwijs, de VO-raad.

Besluit

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Voor de
motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.
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Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek cm informatie Ingewllligd met Inachtneming van het
bepaalde In de artikelen 10 en 11.

Datum

Kenmerk

2021-0000681130

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient ultsluitend het publleke
belang van een goede en democratische bestuur voerlng. Het komt ledere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang biJ openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het

specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de
onderstaande belangenafweging dan ook plaats.

De economische of financiele belangen van de Staat, van andere
publiekrechtelijke Uchamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen^
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen de economische of financiele belangen van (onder meer) de Staat.

Bij de aangetroffen documenten is het financiele belang van de Staat in het
geding. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang
van openbaarheid aangezien de documenten inzicht geven in de

onderhandelingsstrategie van overheids- en onderwijswerkgevers. De
kabinetsbijdrage - die overigens niet gelijk is aan de per individuele werkgever
beschikbare financiele ruimte voor het maken van cao-afspraken - kan worden

afgezet tegen de inzet van werkgevers en/of gemaakte cao-afspraken. Dit kan
leiden tot grotere claims op de onderhandelingstafel(s) en een verslechterde

onderhandelingspositie van de overheids- en onderwijswerkgevers (nu en in de
toekomst). Ook geven de documenten inzicht in de kabinetsbijdrage die is
ontvangen door de andere overheids- en onderwijswerkgevers naast die in het
voortgezet onderwijs, zoals Politie, Rechterlijke Macht, Rijk, Defensie en de
overige onderwijssectoren. Tot slot kan uit de documenten worden opgemaakt of
er, en zo ja, weike beleidsmatige afweging(en) door het kabinet is/zijn gemaakt
ten aanzien van de aan de overheids- en onderwijssectoren ter beschikking

gestelde kabinetsbijdrage voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeiing.

Op grond van de belangenafweging tussen het algemeen belang van
openbaarmaking en de economische of financlgle belangen van de staat, komt
deze informatie in de documenten niet voor openbaarmaking in aanmerking. In de
documenten blijft er na wegiating van de informatie die ik weiger op grond van

' c. bestuursorganen die onder de verantwocrdelljkheid van de onder a en b genoemde
organen werkzaam zijn; d. andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel
van bestuur ultgezonderd.
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artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob geen zelfstandig leesbare
Informatle over de bestuuriijke aangelegenheld over die voor afzonderiijke
verstrekking in aanmerking komt. Ik heb daarom besloten deze documenten in
zijn geheel te weigeren.

Dit Wob-besluit wordt enkele werkdagen na toezending (geanonimiseerd)
gepubliceerd op de website www.riJksoverheid.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Datum

Kenmerfc

2021-0000681130

Hoogachtend,
De minister van Binpenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties,
namens deze.

drif f5rRr§churhTlf
Secretaris-generaal

-1 ■

.  ; ' ..

f

I. .

Bgzwaarciausute
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per
brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie, directie Ambtenaar & Organisatie, Postbus
20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de
gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen
het toezwaar is gericht
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Bijiage - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document; een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander

materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op

beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uttvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan In artikel 19.1a van
de Wet milieubeheer.

Artikel 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame installing, dienst of
bedrijf.

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indian een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem
daarbij behulpzaam.

5. Een verzoek om informatie wordt ingewiiligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet biijft achterwege voor zover
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
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d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van
de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk
geen Inbreuk op de persooniijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatle Ingevolge deze wet blljft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederfand met andere staten en met Internationale
organlsaties;

b. de economlsche of financiele belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelljke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persooniijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatle;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en

het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-

informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatle betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatle betrekking heeft op emissies in het

milieu.
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