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Bijlage 1 (vervolg) – Transponeringstabel Wob-Woo 
 
 
 Uitzonderingsgrond 

in de Wet 
openbaarheid van 
bestuur 
(artikel/code) 

Uitzonderingsgrond in 
de Wet open overheid 
(artikel/code) 

Eventuele verschillen 

1.  Eenheid van de Kroon 
(10.1.a) 

Eenheid van de Kroon 
(5.1.1.a) 

Geen inhoudelijk verschil 

2.  Veiligheid van de Staat 
(10.1.b) 

Veiligheid van de Staat 
(5.1.1.b) 

Geen inhoudelijk verschil 

3.  Vertrouwelijk verstrekte  
bedrijfs- en 
fabricagegegevens 
(uitgezonderd milieu-
informatie) (10.1.c) 

Vertrouwelijk verstrekte 
bedrijfs- en 
fabricagegegevens 
(uitgezonderd milieu-
informatie) (5.1.1.c) 

Geen inhoudelijk verschil 

4.  Bijzondere 
persoonsgegevens 
(10.1.d) 

1. Bijzondere 
persoonsgegevens 
(5.1.1.d) 
2. Nationale 
identificatienummers 
(5.1.1.e) 

De Woo maakt anders dan de 
Wob een onderscheid tussen de 
bijzondere persoonsgegevens 
en nationale 
identificatienummers. 

5.  Internationale 
betrekkingen (10.2.a) 

Internationale 
betrekkingen (5.1.2.a) 

Geen inhoudelijk verschil 

6.  I. Economische of 
financiële belangen van 
de staat (10.2.b) 
II. Economische of 
financiële belangen van 
de Staat met een 
vertrouwelijk karakter 
(milieu-informatie) 
(10.5) 

Economische of financiële 
belangen van de staat 
(5.1.2.b) 

Geen inhoudelijk verschil al 
vervangt één 
uitzonderingsgrond in de Woo 
twee uitzonderingsgronden in 
de Wob. 

7.  Opsporing en 
vervolging van 
strafbare feiten (10.2.c) 

Opsporing en vervolging 
van strafbare feiten 
(5.1.2.c) 

Geen inhoudelijk verschil 

8.  Inspectie, controle en 
toezicht door 
bestuursorganen 
(10.2.d) 

Inspectie, controle en 
toezicht door 
bestuursorganen (5.1.2.d) 

Geen inhoudelijk verschil 

9.  Eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer 
(10.2.e) 

Eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer 
(5.1.2.e) 

Geen inhoudelijk verschil 

10.  Belang van de 
geadresseerde om als 
eerste kennis te kunnen 
nemen (10.2.f)  

Belang van de 
geadresseerde om als 
eerste kennis te kunnen 
nemen (5.1.4) 

Geen inhoudelijk verschil (al 
betreft het niet langer een 
uitzonderingsgrond, maar gaat 
het om een procesmatige 
bepaling) 

11.  Het voorkomen van 
onevenredige 
bevoordeling of 
benadeling (10.2.g) 

1. Bescherming van 
andere dan vertrouwelijk 
aan de overheid verstrekte 
concurrentiegevoelige 

Het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of 
benadeling kan onder de Wob 
voor diverse situaties als 
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bedrijfs- en 
fabricagegegevens 
(5.1.2.f) 
2. De bescherming van het 
milieu waarop deze 
informatie betrekking heeft 
(uitgezonderd milieu-
informatie) (5.1.2.g) 
3. De beveiliging van 
personen of bedrijven en 
het voorkomen van 
sabotage (uitgezonderd 
milieu-informatie) 
(5.1.2.h) 
4. Het goed functioneren 
van de staat (…) of 
bestuursorganen (5.1.2.i) 

uitzonderingsgrond gelden. In 
de Woo komen voor vier 
situaties afzonderlijke 
(specifieke) 
uitzonderingsgronden. 

12.  Het voorkomen van 
onevenredige 
bevoordeling of 
benadeling 
(uitgezonderd milieu-
informatie) (10.2.g) 

Het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling 
of benadeling (5.1.5) 

Anders dan onder de Wob kan 
onder de Woo alleen in 
uitzonderlijke gevallen nog een 
beroep op deze 
uitzonderingsgrond worden 
gedaan. Tevens kan deze 
uitzonderingsgrond niet naast 
een andere uitzonderingsgrond 
(aanvullend) worden toegepast.  

13.  De bescherming van 
het milieu waarop de 
informatie betrekking 
heeft (10.7.a) 

De bescherming van het 
milieu waarop de 
informatie betrekking heeft 
(5.1.2.g) 

Geen inhoudelijk verschil 

14.  De beveiliging van 
personen of bedrijven 
en het voorkomen van 
sabotage (milieu-
informatie) (10.7.b) 

De beveiliging van 
personen of bedrijven en 
het voorkomen van 
sabotage (milieu-
informatie) (5.1.2.h) 

Geen inhoudelijk verschil 

15.  Niet verstrekken van 
persoonlijke 
beleidsopvattingen 
(11.1) 

1. Is er sprake van 
persoonlijke 
beleidsopvattingen in 
documenten opgesteld 
voor formele bestuurlijke 
besluitvorming? 
Verstrekken, tenzij het 
voeren van intern beraad 
onevenredig wordt 
geschaad (5.2.3) 
2. Wel verstrekken 
persoonlijke 
beleidsopvatting in het 
kader van goed en 
democratisch bestuur 
(5.2.2) 
3. Niet verstrekken van 
persoonlijke 
beleidsopvattingen (5.2.1) 

Anders dan onder de Wob 
worden persoonlijke 
beleidsopvattingen onder de 
Woo vaker openbaar. 
Uitgangspunt is dat dit in ieder 
geval aan de orde is als het 
gaat om persoonlijke 
beleidsopvattingen in 
documenten opgesteld voor 
formele bestuurlijke 
besluitvorming. 
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16.  Wel verstrekken 
persoonlijke 
beleidsopvatting in het 
kader van goed en 
democratisch bestuur 
(11.2) 

Wel verstrekken 
persoonlijke 
beleidsopvatting in het 
kader van goed en 
democratisch bestuur 
(5.2.2) 

Geen inhoudelijk verschil 

17.   Informatie ouder dan vijf 
jaar (5.3) 

Als de documenten ouder zijn 
dan vijf jaar zal tijdens de 
beoordeling bij een beroep op 
een uitzonderingsgrond extra 
gemotiveerd worden waarom 
het bedoelde belang zwaarder 
weegt dan het algemeen 
belang van openbaarheid. Zoals 
in § 6.2 al naar voren kwam is 
bij de kerndepartementen al 
geanticipeerd op deze 
wijziging. Er wordt dan ook niet 
verwacht dat dit een (veel) 
voorkomend aandachtspunt zal 
zijn.  

 
 


