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1. Recht op toegang tot publieke informatie
Recht op toegang (art. 1.1 Woo) 

Het recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, wordt in de 

Woo vastgelegd. Dit wordt een noodzakelijke stap geacht in de erkenning van het belang van transpa-

rantie en openbaarheid. 

Publieke informatie (art. 2.1 Woo)

De Woo is van toepassing op alle informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan 

waarop de Woo van toepassing is. De beperking dat de informatie betrekking moet hebben op een 

‘bestuurlijke aangelegenheid’ vervalt.

 
Van de Wob naar de Woo

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer  
het Wetsvoorstel open overheid (Woo) 
aangenomen en voor behandeling 
doorgezonden aan de Eerste Kamer. Als de 
Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, 
wordt de huidige Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) vervangen door de Woo. In dit 
document wordt een overzicht gegeven van 
wat er voor bestuursorganen zal veranderen. 



2. Reikwijdte van de Woo
De Woo is in de eerste plaats van toepassing op bestuursorganen. Daarnaast wordt de reikwijdte van 

de Woo ten opzichte van de huidige Wob verruimd door (i) voor een aantal organen in de Woo te 

bepalen dat de wet op hen van toepassing is, (ii) bestaande uitzonderingen te schrappen, en (iii) bij 

algemene maatregel van bestuur (categorieën van) rechtspersonen aan te wijzen waarop de Woo van 

toepassing is. 

In de Woo aangewezen organen (art. 2.2 Woo) 

Voor een aantal organen die in artikel 1:1 Awb van het begrip ‘bestuursorgaan’ zijn uitgezonderd, 

wordt in de Woo bepaald dat de wet op hen van toepassing is. Het gaat om de volgende organen:

• de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;

• de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;

• de Raad van State, tenzij de Raad het koninklijk gezag uitoefent, en met uitzondering van de 

Afdeling bestuursrechtspraak;

• de Algemene Rekenkamer;

• de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in de Wet Nationale 

ombudsman en de ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17 Awb;

• de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD);

• de besturen van koepelorganisaties van openbare lichamen (zoals de VNG, IPO en de Unie van 

Waterschappen).

De onafhankelijk, bij wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, blijven buiten het bereik 

van de Woo (organen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder c en g, Awb).

Vervallen uitzonderingen 

De uitzondering voor de in het Besluit bestuursorganen WNo en Wob genoemde bestuursorganen 

vervalt. De volgende organen, voor zover zij bestuursorgaan zijn, komen daarmee onder het bereik van 

de Woo:

• de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM);

• de Nederlandsche Bank N.V. (DNB);

• de Nederlandse Omroep Stichting (NOS);

Voor AFM en DNB is relevant dat in de bijlage bij artikel 8.8 Woo diverse wettelijke regelingen uit het 

financieel recht als bijzondere regelingen zijn aangemerkt die voorgaan boven (bepaalde onderdelen 

van) de Woo. Dat betekent dat grote delen van de informatie die bij de AFM en DNB berust alsnog niet 

onder de reikwijdte van de Woo vallen. 

Semipublieke sector (art. 2.3 Woo)

Anders dan onder de Wob, kunnen ook instellingen en bedrijven in de semipublieksector (zoals zorg, 

onderwijs, cultuur, publieke omroep, ontwikkelingssamenwerking en het beheer van elektriciteitsnet-

werk) onder de reikwijdte van de Woo worden gebracht. Er is gekozen voor een getrapte uitbreiding, 

dat wil zeggen dat (onderdelen van) rechtspersonen in de semipublieke sector niet rechtstreeks onder 

de Woo vallen, maar pas al zij bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen.1  De voordracht 

voor een dergelijke algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat 

het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd (art. 2.3 lid 3 Woo).
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Aanwijzing is mogelijk indien de rechtspersoon:

a. “voor meer dan € 100.000,- per uit algemene middelen wordt bekostigd;

b. een wettelijke taak uitoefent;

c. een publiek belang behartigt;

d. is aangemerkt als publieke entiteit in artikel 1, onderdeel c, van de Wet Naleving Europese regelge-

ving publieke entiteiten;

e. voor meer dan 50% een of meer krachtens publiek recht ingestelde rechtspersonen als aandeel-

houder heeft, of

f. is opgericht door een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon, dan wel een of meer leden 

van het hoogste orgaan van de rechtspersoon worden benoemd door een bestuursorgaan of 

waarbij een bestuursorgaan op andere wijze overwegende invloed op het beleid van de rechtsper-

soon heeft.”

Tevens wordt een bestuursorgaan aangewezen dat de informatie openbaar maakt (artikel 2.3 lid 2 

Woo). De aangewezen instellingen of bedrijven maken hun onder de Woo vallende informatie dus niet 

zelf openbaar, maar verstrekken de informatie aan het daartoe aangewezen bestuursorgaan dat 

vervolgens met inachtneming van de artikelen 5.1 en 5.2 Woo een beslissing neemt over het al dan 

niet openbaar maken daarvan. Wanneer de semipublieke instelling de informatie niet aan het be-

stuursorgaan verstrekt, kan het bestuursorgaan dit afdwingen door een last onder dwangsom op te 

leggen (art. 8.5 lid jo. art. 2.3 lid 2 Woo). De bepaling in de Wob dat ook informatie kan worden ge-

vraagd bij onder een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf keert in de Woo dus niet 

terug. 

De openbaarmaking van informatie van semipublieke instellingen en bedrijven is beperkt tot informa-

tie over de besteding van de bekostiging, de uitvoering van de taak, de behartiging van het publieke 

belang en de totstandkoming van besluitvorming ter zake van andere onderwerpen, voor zover die 

besluitvorming wordt beïnvloed door een bestuursorgaan of door een bestuurslid dat door een be-

stuursorgaan is benoemd. In de algemene maatregel van bestuur wordt benoemd welke informatie 

onder de Woo wordt gebracht (art. 2.3 lid 2 Woo).

Bijzondere regelingen 

De Wob is niet van toepassing als sprake is van een bijzondere regeling die is neergelegd in een formele 

wet en een uitputtend karakter heeft. De rechter toetst of daarvan sprake is waarbij in het bijzonder 

belang wordt gehecht aan wat hierover in de wetsgeschiedenis is gezegd. Met de Woo wordt dit 

anders. Artikel 8.8 Woo bepaalt dat de relevante onderdelen van de Woo niet van toepassing zijn op 

informatie waarvoor een bepaling geldt die is opgenomen in de bijlage bij de Woo. De wetgever zal 

steeds expliciet de keuze moeten maken of van de algemene regels van de Woo wordt afgeweken. De 

bijlage bij het wetsvoorstel bevat nagenoeg alle regelingen die op dit moment in de jurisprudentie zijn 

aangemerkt als bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter.

 

 



3. Actieve openbaarmaking
De Woo heeft tot doel dat bestuursorganen (veel) meer informatie uit eigen beweging openbaar en 

toegankelijk maken. De actieve openbaarmakingsplicht wordt uitgebreid doordat bestuursorganen (i) 

een openbaar toegankelijk register moeten bijhouden van bij het hen berustende documenten (ii) in 

de Woo genoemde informatie en documenten in ieder geval uit eigen beweging moeten maken.

Register 

Elektronisch register (art. 3.1 Woo) 

Bestuursorganen moeten een register bijhouden van documenten die bij hen berusten. Het register 

moet via internet toegankelijk zijn. In het register moet worden aangegeven of een document wel of 

niet openbaar is. Openbare documenten zijn in de regel via het register toegankelijk. Als documenten 

niet elektronisch beschikbaar kunnen worden gesteld, moet worden aangegeven op welke wijze van 

de documenten kennis kan worden genomen. 

Inhoud van het register 

Voor de documenten die in het register moeten worden opgenomen, bepaalt de Woo een ondergrens: 

het register bevat ten minste de ter behandeling ontvangen documenten en de na behandeling 

verzonden documenten. Voor de verzonden documenten geldt dat uit de verzending blijkt dat een 

document niet langer in de conceptfase verkeert. Daarbij moet ook worden gedacht aan documenten 

die van het ene naar het andere onderdeel binnen het bestuursorgaan worden verzonden, zoals 

documenten waarin standpunten, beslissingen of afspraken worden vastgesteld die moeten worden 

bewaard en die met anderen worden gedeeld. Het delen is dan een ‘verzending’ als bedoeld in artikel 

3.2 Woo. Concepten en niet-voltooide documenten hoeven niet in het register te worden opgenomen. 

Als een concept wordt rondgezonden voor opmerkingen of commentaar, is geen sprake van verzending 

(of deling) na behandeling, omdat de behandeling met de verwerking van de opmerkingen en het 

commentaar wordt voortgezet.2  Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 

over de inhoud van het register.

Van toepassing op ‘nieuwe’ documenten (art. 10.2 lid 1 Woo) 

De registerplicht is uitsluitend van toepassing op documenten die na de inwerkingtreding van deze 

verplichting bij het bestuursorganen komen te berusten.

Inwerkingtreding (art. 10.3 lid 2 Woo)

De verplichting tot het bijhouden van een register zal later dan de rest van de Woo in werking treden. 

Bestuursorganen wordt een relatief lange termijn gegund voor de invoering van het register, omdat 

het alleen kan werken als het onderdeel vormt van het documentinformatiesysteem van een bestuurs-

orgaan. Eerdere invoering dwingt een bestuursorgaan te investeren in een nieuw of een aanpassing 

van het huidige documentinformatiesysteem op een tijdstip waarop het bestaande systeem nog niet 

aan vervanging toe is. Een relatief lange termijn voor de invoering vermijdt deze extra kosten en stelt 

bestuursorganen in de gelegenheid de invoering samen te laten gaan met al geplande investeringen in 

nieuwe informatiesystemen.3
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Verplichting tot actieve openbaarmaking van bepaalde informatie 

Op grond van de Wob hebben bestuursorganen een grote mate van vrijheid om te bepalen welke 

informatie zij uit eigen beweging openbaar maken. Met de Woo wordt dat anders. In artikel 3.3 Woo 

wordt bepaald welke informatie bestuursorganen in ieder geval uit eigen beweging openbaar moeten 

maken. 

Verplicht openbare informatie (art. 3.3 lid 1 Woo)

Bestuursorganen worden verplicht om wetten en algemeen verbindende voorschriften openbaar te 

maken, waaronder ontwerpen waarover extern advies is ingewonnen. Verder moeten overige besluiten 

van algemene strekking, emissiegegevens en informatie over de organisatie, de werkwijze (waaronder 

de taken en bevoegdheden) en de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en haar organisatieonderde-

len actief openbaar worden gemaakt.

Verplicht openbare informatie, tenzij … (art. 3.3 lid 2 Woo)

Op grond van artikel 3.3 lid 2 Woo moeten bestuursorganen bepaalde informatie in principe openbaar 

maken, tenzij de in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo genoemde belangen zich daartegen verzetten. Het gaat 

om de volgende documenten of informatie:

• Ingekomen stukken, vergaderstukken en vergaderverslagen van de Tweede Kamer, de Eerste 

Kamer, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen;

• Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde 

staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen;

• Adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede de adviesaanvragen en adviesvoorstellen;

• Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van een bestuursorgaan 

met andere wederpartijen;

• Jaarplannen, jaarverslagen, evaluaties en andere documenten inzake de voorgenomen uitvoering 

van de taak of verantwoording van die uitvoering;

• Beslissingen over uitgaven hoger dan € 250.000,-;

• De inhoud van verzoeken om informatie en de daarop genomen besluiten en de daarbij verstrekte 

informatie;

• Op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde documenten ter voorbereiding 

van besluitvorming over te voeren beleid of te treffen maatregelen die voornamelijk feitelijk 

materiaal betreffen;

• Beschikkingen, met uitzondering van beschikkingen inzake belastingen, sociale verzekeringen, 

verlening van financiële bijstand, toeslagen of studiefinanciering, bestuurlijke strafsancties, de 

rechtspositie van ambtenaren, het vreemdelingenrecht en beschikkingen van een officier van 

justitie.

• Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van bestuursorganen.

Moment van openbaarmaking (art. 3.3 lid 5 Woo) 

De openbaarmaking geschiedt in de regel zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na ontvangst 

of vaststelling van de informatie. Vergaderstukken worden gelijktijdig met de verspreiding aan de 

deelnemers van de vergadering openbaar gemaakt en de agenda’s uiterlijk op de dag van de vergade-

ring (art. 3.3 lid 5 onder b en c Woo).



Mededeling niet-openbaarmaking (art. 3.3 lid 7 Woo) 

Bestuursorganen zijn niet verplicht de voornoemde documenten zonder meer volledig openbaar te 

maken. Indien de in artikel 5.1 en 5.2 genoemde belangen zich daartegen verzetten, kan openbaarma-

king (gedeeltelijk) achterwege blijven. In dat geval moet het bestuursorgaan daarvan mededeling doen 

op de wijze en het tijdstip waarop de openbaarmaking zou hebben plaatsgevonden.

Mededeling niet-openbaarmaking is niet appellabel 

De naleving van de actieve openbaarmakingsplicht kan niet als zodanig bij de rechter worden afge-

dwongen. Wanneer een burger toegang wil tot informatie die al via actieve openbaarmaking toegan-

kelijk had moeten zijn, moet de burger alsnog een verzoek tot openbaarmaking indienen. Het maken 

van bezwaar of instellen van beroep tegen het niet actief openbaar maken van informatie is niet 

mogelijk.4  Een belanghebbende kan wel opkomen tegen de actieve openbaarmaking van de informa-

tie. Als een belanghebbende naar verwachting bezwaar heeft, moet het bestuursorgaan twee weken 

wachten met het openbaar maken van de informatie, zodat de belanghebbende bij de bestuursrechter 

een voorlopige voorziening kan vragen om de openbaarmaking te voorkomen.5

4. Passieve openbaarmaking
De bepalingen van de huidige Wob over het op verzoek openbaar maken van informatie (passieve 

openbaarmaking) blijven materieel bezien voor het grootste deel ongewijzigd. De belangrijkste 

wijzigingen betreffen de wijze van indienen van een verzoek, de beslistermijn en de rechtsmiddelen bij 

niet tijdig beslissen.

Elektronisch indienen van een verzoek (art. 4.1 lid 2 Woo) 

De burger krijgt het recht een verzoek om informatie elektronisch in te dienen. Het bestuursorgaan 

bepaalt de wijze van indiening, bijvoorbeeld via een webformulier of een e-mailadres.

Beslistermijn (art. 4.4 lid 1 en 2 Woo) 

De beslistermijn blijft vier weken. De termijn kan eenmaal met twee weken worden verlengd, indien 

de omvang of de gecompliceerdheid een verlenging rechtvaardigt. 

Opschorting beslistermijn in overleg met verzoeker 

In de memorie van toelichting staat dat het bestuursorgaan en de verzoeker worden geacht in het 

geval van een omvangrijk verzoek op grond van artikel 4:15 lid 2 onder a Awb met elkaar overeenstem-

ming te bereiken over de behandeling van het verzoek, waaronder de opschorting van de beslistermijn. 

Wanneer de verzoeker onvoldoende meewerkt aan het overleg en het bestuursorgaan wel een rede-

lijke termijn heeft voorgesteld, kan de verzoeker geen aanspraak maken op een vergoeding van de in 

het bezwaar of beroep gemaakte proceskosten (art. 8.3 lid 4 en art. 8.4 lid 3 Woo). Dit is een prikkel tot 

serieus overleg over de opschorting van de beslistermijn bij omvangrijke verzoeken en zo moet worden 

tegengegaan dat dergelijke verzoeken worden ingediend om proceskosten te incasseren.6 

Bezwaar niet tijdig beslissen (art. 8.3 Woo) 

Wanneer het bestuursorgaan niet tijdig op een informatieverzoek beslist, kan de verzoeker daartegen 

bij het bestuursorgaan bezwaar maken. Dit is een afwijking van de Awb waarin bij niet tijdig beslissen 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter het uitgangspunt is. De verzoeker is niet verplicht eerst 

bezwaar te maken. Hij kan er ook voor kiezen om rechtstreeks beroep in te stellen tegen het niet tijdig 

beslissen.7 
 

 

4 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 34. / 5Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 75  
6 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 36-37 en 89. / 7Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 21, p. 2. 

    



5. Uitzonderingsgronden en beperkingen
De uitzonderingsgronden van artikel 10 Wob en de beperkingsgronden van artikel 11 Wob zijn groten-

deels zonder wijzigingen overgenomen in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo. 

Voorgestelde criterium ‘ernstig schade’ vervallen 

Voor de relatieve uitzonderingsgronden (artikel 10 lid 2 Wob) stelden de initiatiefnemers van de Woo 

aanvankelijk voor dat openbaarmaking uitsluitend achterwege mag blijven als daardoor een of meer 

van de in artikel 5.1 lid 2 Woo genoemde belangen “ernstig wordt geschaad” en zulks niet opweegt 

tegen het belang van openbaarheid. Na behandeling in de Tweede Kamer is het criterium ‘ernstige 

schade’ komen te vervallen en is voor dezelfde formulering gekozen als het huidige artikel 10 lid 2 

Wob, namelijk: “het verstrekken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen de volgende belangen: (…)”. 

Uitdrukkelijke motivering bij weigering (art. 5 lid 3 Woo)

De initiatiefnemers beoogden met het criterium ‘ernstige schade’ dat bestuursorganen de weigering 

tot openbaarmaking van informatie uitgebreider motiveren. Hoewel het criterium ‘ernstige schade’ in 

het huidige wetsvoorstel is vervallen, is daarvoor in de plaats de bepaling opgenomen dat het besluit 

een uitdrukkelijke motivering moet bevatten. 

Bedrijfs- en fabricagegegevens (art. 5.2 lid 2 onder f Woo)

In de Wob geldt voor bedrijfs- en fabricagegegevens een absolute uitzonderingsgrond (artikel 10 lid 1 

sub c Wob). Deze uitzonderingsgrond is in de Woo relatief gemaakt. Dit betekent dat het bestuursor-

gaan de openbaarmaking van dergelijke gegevens niet zonder meer kan weigeren, maar het belang 

van openbaarheid moet afwegen tegen het belang dat vertrouwelijk met bedrijfs- en fabricagegege-

vens en andere concurrentiegevoelige informatie wordt omgegaan. Uit de toelichting blijkt dat open-

baarmaking in de regel niet zal prevaleren bij informatie die betrekking heeft op het fabricageproces of 

de strategie van een onderneming. Verder kan de uitzonderingsgrond van toepassing zijn op offertes, 

vormen van aanbestedingen en andere concurrentiegevoelige gegevens. Informatie over handelingen 

van ondernemingen met externe gevolgen, zal minder snel als concurrentiegevoelig kunnen worden 

aangemerkt.8 

Beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage (artikel 5.1 lid 2 onder h Woo) 

Een nieuwe uitzonderingsgrond is dat de openbaarmaking van informatie kan worden geweigerd als 

het belang van beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage dat vergt. In de 

Wob was deze uitzonderingsgrond uitsluitend van toepassing op milieu-informatie. Met de Woo kan 

deze uitzonderingsgrond ook bij andere informatie dan milieu-informatie worden toegepast.

Onevenredige benadeling (art. 5.1 lid 4 Woo)

Op grond van artikel 10 lid 2 onder g Wob kan openbaarmaking van informatie worden geweigerd als 

openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling van derden, waaronder ook (het goed functione-

ren van) bestuursorganen. In de Woo is deze bepaling niet meer in de lijst van relatieve uitzonderings-

gronden opgenomen, maar neergelegd in een afzonderlijk lid van artikel 5.1 Woo. Daarin wordt 

bepaald dat in uitzonderlijke gevallen openbaarmaking van informatie achterwege kan blijven indien 

openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan andere dan de in artikel 5.1 lid 1 en 2 Woo 

genoemde belangen.  

 

         8Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 48. 



Hiermee sluit artikel 5.1 lid 4 Woo aan bij de bedoeling en toepassing van het huidige artikel 10 lid 2 

onder g van de Wob. Op twee punten bestaat een verschil. Voor toepassing van artikel 5.1 lid 4 Woo 

moet er sprake zijn van een ‘uitzonderlijke geval’, waarmee is bedoeld de motiveringsplicht te verzwa-

ren. Verder mag deze uitzonderingsgrond niet meer subsidiair worden toegepast. Wanneer voor een 

van de uitzonderingsgronden uit artikel 5.1 lid 1 en 2 Woo is gekozen, is toepassing van artikel 5.1 lid 4 

Woo uitgesloten. Indien het beroep op een van de uitzonderingsgronden van artikel 5.1 lid 1 en 2 Woo 

bij de rechter geen stand houdt, kan de rechter het bestuursorgaan wel door middel van een bestuur-

lijke lus in de gelegenheid stellen alsnog artikel 5.1 lid 4 Woo toe te passen.9 

Intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen (art. 5.2 Woo)

De bepalingen van artikel 11 Wob komen in artikel 5.2 Woo ongewijzigd terug, met dien verstande dat 

in artikel 5.2 lid 1 Woo wordt gedefinieerd wat wel en wat geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn. 

Als persoonlijke beleidsopvattingen worden aangemerkt ambtelijke adviezen, visies, standpunten en 

overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de 

gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met “een overwegend objectief 

karakter”. Met de opsomming is bedoeld de objectieve elementen in een document te onderscheiden 

van de persoonlijke beleidsopvattingen. Informatie over de objectieve effecten of gevolgen van een 

beleidsalternatief moeten openbaar worden gemaakt, maar niet de weging ervan, die wel als een 

persoonlijke beleidsopvatting wordt aangemerkt.10 

Informatie ouder dan vijf jaar (art. 5.3 Woo) 

Informatie van vijf jaar of ouder wordt in de regel openbaar gemaakt. Het bestuursorgaan kan de 

openbaarmaking van informatie van vijf jaar of ouder nog wel weigeren, maar in dat geval moet wel 

worden gemotiveerd waarom de in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo bedoelde belangen, ondanks het 

tijdsverloop, zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid.

Kabinetsformatie en volksvertegenwoordigers (art. 5.4 en 5.4a Woo)

De Woo bevat een uitzondering voor informatie die tijdens de Kabinetsformatie bij de (in)formateur 

berust. Deze informatie, waaronder de informatie die door bestuursorganen aan de (in)formateur is 

gezonden, is niet openbaar totdat de formatie is afgerond (art. 5.4 Woo). Verder bevat artikel 5.4a lid 1 

Woo een uitzondering voor individuele leden van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, provinciale staten 

en de gemeenteraad. Informatie over ondersteuning door ambtenaren die werkzaam zijn bij de Eerste 

Kamer of de Tweede Kamer of de griffie van de provinciale staten en de griffie van de gemeenteraad is 

niet openbaar. Daarnaast wordt in art. 5.4a lid 2 Woo het begrip ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ bij 

informatie die aan individuele Kamerleden wordt verstrekt ruimer gedefinieerd. In afwijking van 

artikel 5.2 Woo worden ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van 

intern beraad wel als persoonlijke beleidsopvatting aangemerkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

doorrekeningen van conceptvoorstellen op verzoek van Kamerleden of objectieve gegevens over 

scenario’s die op tafel liggen in het kader van parlementaire onderhandelingen. Hiermee wordt beoogd 

het parlementair proces op dit punt nog eens expliciet te beschermen.11 

9Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 12, p. 30. / 10Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 20, p. 5. / 11 Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 28.



6. Verstrekking van informatie aan een of  
 enkele personen

Het uitgangspunt van de Wob is openbaarmaking aan eenieder. De Wob voorzag niet in een modaliteit 

om informatie aan één of enkele personen te verstrekken. Met de Woo wordt dit wel mogelijk.

Informatie die de verzoeker betreft (art. 5.5 Woo)

Wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon daarom vraagt, verstrekt het bestuursorgaan de op 

de verzoeker betrekking hebbende in documenten neergelegde informatie, uitgezonderd informatie (i) 

die betrekking heeft op derden en waarop de absolute uitzonderingsgronden van artikel 5.1 lid 1 Woo 

van toepassing zijn, of (ii) de in de artikelen 5.1 en 5.2 genoemde belangen zwaarder wegen dan het 

belang van de verzoeker bij toegang tot de op hem betrekking hebbende informatie.

Verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen (art. 5.6 Woo) 

Wanneer informatie op grond van de artikelen 5.1 en 5.2 niet openbaar is, kan het bestuursorganen 

besluiten de informatie uitsluitend aan de verzoeker te verstrekken wanneer er, ondanks de toepasse-

lijke uitzonderingsgrond(en), klemmende redenen zijn om de gevraagde informatie niet te onthouden. 

Verstrekking vanwege klemmende redenen is niet toegestaan als dit in strijd is met een toepasselijke 

geheimhoudingsplicht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de op de ambtenaren van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg rustende geheimhoudingsplicht. 

Overtreding van de voorwaarden is strafbaar (art. 8.1 lid 1 Woo)

Aan de verstrekking kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder een verbod op het verder 

verspreiden van de informatie (geheimhouding). Overtreding van de aan de verstrekking verbonden 

voorwaarden wordt strafbaar gesteld en kan leiden tot een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 

een geldboete van de vierde categorie (€ 20.500,-).

7. Antimisbruik
Antimisbruikbepaling (art. 4.6 Woo) 

In de Woo is een antimisbruikbepaling opgenomen. Indien de verzoeker kennelijk een ander doel heeft 

dan het verkrijgen van publieke informatie of indien het verzoek evident geen bestuurlijke aangelegen-

heid betreft, kan het bestuursorgaan besluiten het verzoek niet te behandelen. Dit besluit moet binnen 

twee weken na ontvangst van het verzoek worden genomen of onverwijld nadat is gebleken dat de 

verzoeker kennelijk een ander doel heeft.

Evident geen bestuurlijke aangelegenheid 

Een verzoek dat evident geen betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid betreft verzoeken 

waarvoor het recht op informatie ‘apert’ niet is bedoeld, zoals een verzoek om informatie over de kleur 

van het meubilair in de afgelopen vijf jaar of verzoeken van vergelijkbare aard.



Loskoppeling Wet dwangsom (art. 8.2 Woo)

Met de Woo kunnen verzoekers om informatie niet langer aanspraak maken op een dwangsom we-

gens het niet tijdig beslissen. De Wet dwangsom (paragraaf 4.1.3.2 Awb) zal niet meer van toepassing 

zijn op besluiten en beslissingen op bezwaar die op grond van de Woo worden genomen. Wel kan een 

verzoeker bij het bestuursorgaan bezwaar maken of bij de bestuurders rechtstreeks beroep instellen 

tegen het niet tijdig beslissen op een verzoek.

Geen vergoeding proceskosten in bezwaar en beroep (niet tijdig beslissen) 

Ook de bepalingen dat een verzoeker geen aanspraak kan maken op vergoeding van de in bezwaar en 

beroep (tegen het niet tijdig beslissen) gemaakte proceskosten wanneer de verzoeker bij omvangrijke 

verzoeken onvoldoende meewerkt aan het maken van afspraken over een langere beslistermijn, heeft 

tot doel om misbruik tegen te gaan (art. 8.3 lid 4 en art. 8.4 lid 3 Woo).

Contact

Heeft u vragen over de Wob? Wij staan u graag te woord. Praktisch adviseren staat hierbij voorop. De 

Wob-servicedesk is te bereiken via telefoonnummer 070 515 3477. Aan de telefonische adviezen van 

de servicedesk zijn geen kosten verbonden.

Pels Rijcken 
 Bron van inzicht

Marije Batting

(070) 515 36 39

marije.batting 

@pelsrijcken.nl

Jean-Paul Heinrich

(070) 515 38 97

jean-paul.heinrich 

@pelsrijcken.nl

Nina Bontje

(070) 515 34 42

nina.bontje 

@pelsrijcken.nl

Elisabeth Pietermaat

(070) 515 39 44

elisabeth.pietermaat 

@pelsrijcken.nl

Arno Geleijnse

(070) 515 34 78

arno.geleijnse 

@pelsrijcken.nl


