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Op 2 januari 2019 is een voorstel tot wijziging van de Woo aan de Tweede Kamer aangeboden. Een goed moment om (opnieuw) 
de balans op te maken. In dit document wordt een overzicht gegeven van wat er voor bestuursorganen zal veranderen als dit 
gewijzigde wetsvoorstel voor de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zal vervangen.

Dit document is een update van de eerdere publicaties ‘Van de Wob naar de Woo’ verschenen in april 2016 en januari 2019.



Wet open overheid
 
Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt sinds april 2016 voor behandeling bij de Eerste 
Kamer.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is opgenomen dat wordt onderzocht hoe de verruiming van 
openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering en dat het kabinet in 
overleg treedt met de initiatiefnemers. Op 2 januari 2019 is het resultaat van dat overleg bekend gewor-
den en is een novelle bij de Tweede Kamer ingediend: het wetsvoorstel ‘Wijzigingswet Woo’. De Afdeling 
advisering van de Raad van State moest toen nog om advies worden gevraagd. Op 12 juni 2019 heeft de 
Afdeling advisering dit advies uitgebracht. Op 29 juni 2020 hebben de initiatiefnemers hun reactie hier-
op aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel Wijzigingswet Woo is op onderdelen gewijzigd 
ten opzichte van het wetsvoorstel zoals dat op 2 januari 2019 was ingediend. Wij hebben onze factsheet 
hierop aangepast. 

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 transparantie en open- 
baarheid.

Publieke informatie neergelegd in een document dat ver-
band houdt met de publieke taak (art. 2.1 Woo)
De Woo is van toepassing op informatie neergelegd in
documenten die berusten bij een orgaan, persoon of 
college waarop de Woo van toepassing is. De beperking 
in de Wob dat de informatie betrekking moet hebben 
op een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ vervalt. Daarvoor 
in de plaats komt een beperking in het documentbegrip. 
Een document valt onder de Woo als het document naar 
zijn aard verband houdt met de publieke taak van een 
orgaan, persoon of college waarop de Woo van toepas-
sing is.

Reikwijdte van de Woo

De Woo is in de eerste plaats van toepassing op be-
stuursorganen. 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 uitzon-
deringen 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-ombud-

smannen als bedoeld in de Wet Nationale ombuds-
man en de ombudsmannen en ombudscommissies 
als bedoeld in artikel 9:17 Awb.

Onafhankelijke, 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 komen, voor zover zij bestuursorgaan 
zijn, 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 de AFM en DNB is relevant dat in de bijlage bij arti-
kel 8.8 Woo diverse wettelijke regelingen uit het financi-
eel 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 semipublieke sector (zoals zorg, onder- 
wijs, cultuur, publieke omroep, ontwikkelingssamenwer-
king en het beheer van elektriciteitsnetwerk) onder de
reikwijdte van de Woo worden gebracht. Er is gekozen 
voor een getrapte uitbreiding, wat wil zeggen dat (on-
derdelen van) rechtspersonen in de semipublieke sector 
niet rechtstreeks onder de Woo vallen, maar pas als 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-Gene-
raal is overgelegd (artikel 2.3 lid 3 Woo).

Aanwijzing is mogelijk indien de rechtspersoon:
a. voor meer dan € 100.000,- uit algemene middelen 

wordt bekostigd;
b. een wettelijke taak uitoefent;
c. een publiek belang behartigt;
d. is aangemerkt als publieke entiteit in artikel 1, onder-

deel d, van de Wet Naleving Europese regelgeving 
publieke entiteiten;

e. voor meer dan 50% een of meer krachtens publiek 
recht ingestelde rechtspersonen als aandeelhouder 
heeft, of

f. is opgericht door een krachtens publiekrecht inge-
stelde rechtspersoon, dan wel een of meer leden 
van het hoogste orgaan van de rechtspersoon wor-
den benoemd door een bestuursorgaan of waarbij 
een bestuursorgaan op andere wijze overwegende 
invloed op het beleid van de rechtspersoon heeft.

Tevens wordt een bestuursorgaan aangewezen dat de 
informatie van die semipublieke instelling openbaar 
maakt (artikel 2.3 lid 2 Woo). De aangewezen instel-
lingen of bedrijven maken hun onder de Woo vallende 
informatie dus niet zelf openbaar, maar verstrekken de 
informatie aan een 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 bestuursorgaan ver-
strekt, kan het bestuursorgaan dit afdwingen door een 
last onder dwangsom op te leggen (artikel 8.5 jo. artikel 
2.3 lid 2 Woo).

De openbaarmaking van informatie van semipublieke in- 
stellingen en bedrijven is beperkt tot informatie over de 
besteding van de bekostiging, de uitvoering van de taak, 
de behartiging van het publieke belang en de totstand-
koming van besluitvorming ter zake van andere onder-
werpen, voor zover die besluitvorming wordt beïnvloed 
door een bestuursorgaan of door een bestuurslid dat 
door een bestuursorgaan is benoemd. In de algemene 
maatregel van bestuur wordt benoemd welke informatie 
onder de Woo wordt gebracht (artikel 2.3 lid 2 Woo).

Bijzondere regelingen (art. 8.8 Woo)
De Wob is niet van toepassing als sprake is van een 
bijzondere regeling die is neergelegd in een formele wet 
en die 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 in 
uitgangspunt anders. Artikel 8.8 Woo bepaalt dat de 
relevante onderdelen van de Woo niet van toepassing 
zijn op informatie waar- voor een bepaling geldt die is 
opgenomen in de bijlage bij de Woo.  
 
1 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 28. 
2 Kamerstukken II 2018/19, 35 112, nr. 3.
3 Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 20-21. 
4 Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 20-41.

De wetgever zal steeds expliciet de keuze moeten ma-
ken of van de algemene regels van de Woo wordt afge-
weken. De bijlage bij het wetsvoorstel bevat nagenoeg 
alle regelingen die op dit moment in de jurisprudentie 
zijn aangemerkt als bijzondere openbaarmakingsrege-
ling met een uitputtend karakter. De regeling van artikel 
8.8 Woo sluit niet uit dat de rechter tot de conclusie 
kan komen dat een niet in de bijlage genoemde regeling 
uitputtend is bedoeld en daarom voorrang heeft op de 
Woo.2 
 
Actieve openbaarmaking

Op grond van de Wob hebben bestuursorganen een 
grote mate van vrijheid om te bepalen welke informatie 
zij uit eigen beweging openbaar maken. De Woo heeft 
tot doel dat bestuursorganen meer informatie uit eigen 
beweging openbaar en toegankelijk maken. De Woo 
bevat daarom een inspanningsverplichting tot actieve 
openbaarmaking (artikel 3.1 Woo) en schrijft voor welke 
informatie bestuursorganen in ieder geval uit eigen be-
weging openbaar moeten maken (artikel 3.3. Woo).

De verplichting tot het bijhouden van een via het inter-
net toegankelijk register van de documenten die onder 
een bestuursorgaan berusten, zal (als de wijzigingswet 
wordt aangenomen) uit de Woo worden geschrapt.

Inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking
De Woo verplicht een bestuursorgaan om bij de uit-
voering van zijn taak uit eigen beweging de informatie 
neergelegd in documenten openbaar te maken, indien 
dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelij-
kerwijs mogelijk is. Dit is een inspanningsverplichting die 
niet van toepassing is als de uitzonderings- of weige-
ringsgronden van de artikelen 5.1 en 5.2 Woo aan open-
baarmaking in de weg staan of met de openbaarmaking 
geen redelijk belang wordt gediend.

Verplichte openbaarmaking van informatie  
(art. 3.3 lid 1 Woo)
Bestuursorganen worden verplicht om wetten, alge- 
meen verbindende voorschriften en overige besluiten 
van algemene strekking openbaar te maken, waaronder 
ontwerpen waarover extern advies is ingewonnen. Ver- 
der moet informatie over de organisatie, de werkwijze 
(waaronder de taken en bevoegdheden) en de bereik- 
baarheid van het bestuursorgaan en haar organisatie 
onderdelen uit eigen beweging openbaar worden 
gemaakt.3 

Moment van openbaarmaking (art. 3.3 lid 4 en 5 Woo)
De openbaarmaking van documenten als bedoeld in ar-
tikel 3.3 Woo 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 verga-
dering openbaar gemaakt en de agenda’s uiterlijk bij 
aanvang van de vergadering (artikel 3.3 lid 5 onder c en 
d Woo).4 
 



Mededeling niet-openbaarmaking (art. 3.3 lid 8 Woo)
Bestuursorganen zijn niet verplicht om documenten (als 
bedoeld in artikel 3.3 lid 2 Woo) zonder meer volledig 
openbaar te maken. Indien de in artikel 5.1 en 5.2 Woo 
genoemde belangen zich daartegen verzetten, kan 
openbaarmaking (gedeeltelijk) achterwege blijven. In 
dat geval moet het bestuursorgaan daarvan mededeling 
doen op de wijze en het tijdstip waarop de openbaar-
making zou hebben plaatsgevonden.

Openbaarmaking van adviezen en adviesaanvragen (art. 
3.3 lid 1, onder c, art. 3.3 lid 2, onder e, lid 5, onder a en 
b, lid 6)
Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende 
voorschriften en overige besluiten van algemene strek-
king waarover een extern advies is gevraagd moeten, 
met inbegrip van de adviesaanvraag, actief openbaar 
worden gemaakt (artikel 3.3 lid 1, onder c, Woo). Ook 
de adviezen hierover moeten actief openbaar worden 
gemaakt (artikel 3.3 lid 2, onder e, sub 1 Woo). In begin-
sel moeten de ontwerpen, adviezen en adviesaanvragen 
uiterlijk twee weken na vaststelling ervan openbaar 
worden gemaakt (artikel 3.3 lid 4). Op dat uitgangspunt 
worden in de Woo twee uitzonderingen gemaakt. In 
geval van een wetsontwerp kan met actieve openbaar-
making worden gewacht totdat het voorstel van wet bij 
de Staten-Generaal wordt ingediend of, in geval van een 
ander algemeen verbindend voorschrift of een besluit, 
als het bekend wordt gemaakt. Van die uitzondering kan 
alleen gebruik worden gemaakt, indien het bestuursor-
gaan in de adviesaanvraag heeft gemotiveerd dat eer-
dere openbaarmaking afbreuk zou doen aan de met de 
wet, het voorschrift of het besluit beoogde doel (artikel 
3.3 lid 5, onder a Woo). De tweede uitzondering ziet op 
adviesaanvragen en adviezen over voorstellen van alge-
mene begrotingswetten (artikel 3.3 lid 5, onder b Woo). 
Die worden hoe dan ook pas openbaar op het moment 
dat het wetsvoorstel aan de Staten-Generaal wordt toe-
gezonden (artikel 3.3 lid 5, onder b Woo). Uiteraard zijn 
er ook nog adviezen en adviesaanvragen over andere 
onderwerpen dan ontwerpen. Die moeten ook actief 
openbaar worden gemaakt uitgezonderd adviezen die 
betrekking hebben op individuele gevallen (artikel. 3.3 
lid 2, onder e, sub 2 Woo). Adviesaanvragen worden in 
de regel openbaar gemaakt door het bestuursorgaan 
dat de adviesaanvraag heeft gedaan (artikel 3.3 lid 6, 
onder a Woo). Adviezen van een adviescollege of com-
missie worden in beginsel door dat college of die com-
missie zelf openbaar gemaakt, tenzij de uitzonderingen 
van artikel 3.3 lid 5, onder a of b Woo zich voordoen 
(artikel 3.5 lid 6 Woo). In dat geval maakt het aanvra-
gende bestuursorgaan de adviezen openbaar. Voor de 
adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van 
State betekent dit bijvoorbeeld dat de Afdeling voortaan 
zelf binnen twee weken na de vaststelling ervan haar 
adviezen openbaar maakt, tenzij de uitzondering van 
artikel 3.3 lid 5, onder a of b, zich voordoet. 

 
 
 
 
 

5 Kamerstukken II 2018/19, 35 112, nr.9. p, 41-43. 

Actieve openbaarmaking in de vorm van overzichten 
(art. 3.3a Woo)
Bij de departementale uitvoeringstoetsen is aan de orde 
gesteld of het actief openbaar maken van grote aan-
tallen min of meer gelijkluidende documenten in alle ge-
vallen de meest doelmatige vorm van actieve openbaar-
making is. Denkbaar is dat bij een andere presentatie 
gezochte informatie sneller kan worden gevonden.. De 
initiatiefnemers stellen met artikel 3.3a Woo een alter-
natieve manier van openbaar maken voor die vooral een 
functie kan hebben bij de openbaarmaking van grote 
aantallen documenten. Het betreft de openbaarmaking 
van informatie over subsidies, over andere beschik-
kingen dan subsidies en over schriftelijke oordelen in 
klachtprocedures als bedoeld in de Awb. De gedachte 
is dat in plaats van de openbaarmaking van integrale 
documenten, de wezenlijke elementen uit de genoemde 
documenten in een overzicht worden gepresenteerd. 

Het bestuursorgaan kan bij de openbaarmaking van 
subsidiebeschikkingen, andere beschikkingen of van 
schriftelijke oordelen over klachten kiezen voor de 
toepassing van artikel 3.3a in plaats van artikel 3.3 lid 
2 Woo. Deze mogelijkheid is vooral in beeld bij grote 
aantallen. Als gekozen wordt voor toepassing van artikel 
3.3a Woo voor een of meer van de in het eerste, tweede 
en derde lid genoemde categorieën, is het met het oog 
op de toegankelijkheid van belang dat het bestuur deze 
keuze consistent blijft volgen. In bepaalde gevallen zal 
het niet mogelijk te zijn om te kiezen voor openbaarma-
king volgens artikel 3.3a Woo. Als in een ander wettelijk 
voorschrift dan de Woo is bepaald dat een beschikking 
moet worden gepubliceerd in de Staatscourant of het 
gemeenteblad, kan voor dat type beschikking niet wor-
den volstaan met toepassing van artikel 3.3a Woo. Als 
de actieve openbaarmaking geschiedt door toepassing 
van artikel 3.3a Woo, blijft het mogelijk te verzoeken om 
openbaarmaking van het volledige document..
Aan het overzicht worden enige eisen gesteld. Zo moet 
het door personen leesbaar zijn. Hiermee wordt het 
overzicht onderscheiden van “open data” die juist voor 
machinale verwerking ter beschikking worden gesteld, 
maar die door de daarbij gebruikte document-typen 
vaak niet leesbaar zijn voor personen achter een com-
puter. Het overzicht moet met het oog op raadpleeg-
baarheid elektronisch beschikbaar zijn, zodat kan wor-
den gezocht in de volledige tekst en op kenmerken. Ten 
minste de genoemde onderdelen moeten, voor zover 
ook opgenomen in de beschikking zelf, in het overzicht 
worden opgenomen. Voor deze onderdelen geldt, nu het 
hier een alternatief betreft voor onderdelen van artikel 
3.3 lid 2 Woo dat de uitzonderingsgronden van de arti-
kelen 5.1 en 5.2 eveneens van toepassing zijn. 
In het vijfde lid is bepaald dat de informatie in de over-
zichten binnen dezelfde termijn beschikbaar moet zijn 
als dat bij toepassing van artikel 3.3 Woo het geval zou 
zijn.5 

Mededeling niet-openbaarmaking is niet appellabel
De naleving van de actieve openbaarmakingsplicht kan 
niet als zodanig bij de rechter worden afgedwongen.
Wanneer een burger toegang wil tot informatie die al via 
actieve openbaarmaking toegankelijk had moeten zijn, 



moet de burger alsnog een verzoek tot openbaarmaking 
indienen. Het is niet mogelijk bezwaar te maken of be-
roep in te stellen tegen het niet actief openbaar maken 
van informatie.6 
Een belanghebbende kan wel opkomen tegen de actie-
ve openbaarmaking van de informatie. Als een belang-
hebbende 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 (artikel 
3.3 lid 7 juncto lid 5 onder i Woo).7 

Overgangsrecht voor actieve openbaarmakingsplicht 
(artikel 10.2a Woo)
De verplichting tot actieve openbaarmaking is niet
van toepassing op documenten die zijn vastgesteld of 
ontvangen voordat deze verplichting voor een bestuurs-
orgaan in werking is getreden.

Passieve openbaarmaking

De bepalingen van de huidige Wob over het op verzoek 
openbaar maken van informatie (passieve openbaar-
making) blijven materieel bezien voor het grootste deel 
ongewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de 
wijze van indienen van een verzoek en de beslistermijn.

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 webformu-
lier of een e-mailadres.

Beslistermijn (art. 4.4 lid 1 en 2 Woo)
De beslistermijn blijft vier weken. De termijn kan een-
maal met twee weken worden verlengd, indien de om-
vang of de gecompliceerdheid een verlenging rechtvaar-
digt. 
 
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 ver-
zoek evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft, 
kan het bestuursorgaan besluiten het verzoek niet te 
behandelen. Dit besluit moet binnen twee weken na 
ontvangst van het verzoek worden genomen of onver-
wijld nadat is gebleken dat de verzoeker kennelijk een 
ander doel heeft. Verzoeken die evident geen betrekking 
hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, zijn ver-
zoeken 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.

Contactpersonen (art. 4.7 Woo)
Bestuursorganen dienen een of meer contactpersonen 
aan te wijzen voor de beantwoording van vragen over 
de beschikbaarheid van publieke informatie.

6 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 75.
7 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 34. 
8 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 48.

Uitzonderingsgronden en beperkingen
 
De uitzonderingsgronden van artikel 10 Wob en de 
beperkingsgronden van artikel 11 Wob zijn grotendeels 
zonder wijzigingen overgenomen in de artikelen 5.1 en
5.2 Woo. Voorgestelde criterium ‘ernstig schade’ ver-
vallen Voor de relatieve uitzonderingsgronden (artikel 
10 lid 2 Wob) stelden de initiatiefnemers van de Woo 
aanvankelijk voor dat openbaarmaking uitsluitend ach-
terwege 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 arti-
kel 10 lid 2 Wob, namelijk: “het verstrekken van informa-
tie 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 ‘ern-
stige 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. 5.1 lid 2 onder f Woo)
Onder de Wob geldt voor bedrijfs- en fabricagegege-
vens een absolute uitzonderingsgrond (artikel 10 lid 
1 sub c Wob). Deze uitzonderingsgrond is in de Woo 
relatief gemaakt. Dit betekent dat een bestuursorgaan 
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 fabricagegegevens en andere concurrentie-
gevoelige informatie wordt omgegaan. Uit de toelichting 
blijkt dat openbaarmaking in de regel niet zal prevaleren 
bij informatie die betrekking heeft op het fabricagepro-
ces of de strategie van een onderneming. Verder kan 
de uitzonderingsgrond van toepassing zijn op offertes, 
vormen van aanbestedingen en andere concurrentie-
gevoelige 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 (art. 5.1 lid 2 onder h Woo)
Een nieuwe uitzonderingsgrond is dat de openbaar-
making 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 uitzonderings-
grond ook bij andere informatie dan milieu-informatie 
worden toegepast.

 
 
 



Het goed functioneren van de Staat, andere publiekrech-
telijke lichamen of bestuursorganen  
(art. 5.1 lid 2 onder i Woo)
Een tweede nieuwe uitzonderingsgrond is dat de open-
baarmaking van informatie achterwege kan blijven voor 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang 
van het goed functioneren van de Staat, andere pu-
bliekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. Dit belang 
wordt thans door artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 
g, van de Wob beschermd.9 

Onevenredige benadeling (art. 5.1 lid 5 Woo)
Op grond van artikel 10 lid 2 onder g Wob kan open-
baarmaking van informatie worden geweigerd als 
openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling van 
derden, waaronder ook (het goed functioneren van) be-
stuursorganen. In de Woo is deze bepaling niet meer in 
de lijst van relatieve uitzonderingsgronden opgenomen, 
maar neergelegd in een afzonderlijk lid van artikel 5.1 
Woo. Daarin wordt bepaald dat in uitzonderlijke geval-
len openbaarmaking van informatie achterwege kan 
blijven, indien openbaarmaking onevenredige benade-
ling toebrengt aan andere dan de in artikel 5.1 lid 1 en 2 
Woo genoemde belangen.

Hiermee sluit artikel 5.1 lid 5 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 verzwaren. Verder mag deze uitzon-
deringsgrond niet meer subsidiair worden toegepast.
 
Wanneer voor een van de gronden uit artikel 5.1 lid 1 en 
2 Woo is gekozen, is toepassing van artikel 5.1 lid 5 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 bestuurlijke lus in de gelegenheid stellen 
alsnog toepassing te geven aan artikel 5.1 lid 5 Woo.10 

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 be-
hoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, 
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald be-
leidsalternatief of andere onderdelen met “een overwe-
gend objectief karakter”. Met de opsomming is bedoeld 
de objectieve elementen in een document te onder-
scheiden van de persoonlijke beleidsopvattingen. Infor-
matie over de objectieve effecten of gevolgen van een 
beleidsalternatief moeten openbaar worden gemaakt, 
9 Zie bijvoorbeeld ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:666,  
ABRvS 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2883 en ABRvS 27 september 2017,  
ECLI:NL:RVS:2017:2605.
10 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 12, p. 30.
11 Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 20, p.5.
12 Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 28.
13 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 82.

maar niet de weging ervan, die wel als een persoonlijke 
beleidsopvatting wordt aangemerkt.11 
 
Informatie ouder dan vijf jaar; motivering (art. 5.3 Woo) 
Bij een verzoek om informatie van vijf jaar of ouder dient 
een bestuursorgaan steeds te motiveren waarom de in 
de artikelen 5.1, tweede en vijfde lid en 5.2 Woo bedoel-
de belangen ondanks het tijdsverloop zwaarder wegen 
dan het algemeen belang van openbaarheid.

Formatie en volksvertegenwoordigers  
(art. 5.4 en 5.4a Woo)
De Woo bevat een uitzondering voor informatie die
tijdens de formatie bij de (in)formateur berust. Deze 
informatie, waaronder de informatie die door bestuurs-
organen aan de (in)formateur is gezonden, is niet open-
baar totdat de formatie is afgerond (artikel 5.4 Woo).

Verder bevat artikel 5.4a lid 1 Woo een uitzondering 
voor individuele leden van de Eerste Kamer, de Twee-
de 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 
artikel 5.4a lid 2 Woo het begrip ’persoonlijke beleids-
opvattingen’ bij informatie die aan individuele Kamer-
leden 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 aange-
merkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om doorrekeningen 
van concept- voorstellen op verzoek van Kamerleden of 
objectieve gegevens over scenario’s die op tafel liggen 
in het kader van parlementaire onderhandelingen. Hier-
mee wordt beoogd het parlementair proces op dit punt 
nog eens expliciet te beschermen.12 

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 neerge-
legde informatie, uitgezonderd informatie (i) die betrek-
king heeft op derden en waarop de absolute uitzonde-
ringsgronden van artikel 5.1 lid 1 Woo van toepassing 
zijn, of (ii) de in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo genoemde 
belangen zwaarder wegen dan het belang van de ver-
zoeker bij toegang tot de op hem betrekking hebbende 
informatie.13 
 
 



Verstrekking van niet-openbare informatie wegens  
klemmende redenen (art. 5.6 Woo)
Wanneer informatie op grond van de artikelen 5.1 en 5.2 
Woo niet openbaar is, kan het bestuursorgaan besluiten 
de informatie uitsluitend aan de verzoeker te verstrek-
ken indien er, ondanks de toepasselijke uitzonderings-
grond(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 ver-
bonden, waaronder een verbod op het verder versprei-
den van de informatie (geheimhouding). Overtreding 
van de aan de verstrekking verbonden voorwaarden 
wordt strafbaar gesteld en kan leiden tot een gevange-
nisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van 
de vierde categorie (€ 20.500,-).

Digitale informatiehuishouding

De Woo introduceert voor bestuursorganen de verplich-
ting tot het treffen van maatregelen ten behoeve van het 
duurzaam toegankelijk maken van hun digitale docu-
menten (artikel 6.1 Woo).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties moet een meerjarenplan naar de Tweede Kamer 
sturen over de wijze waarop bestuursorganen hieraan 
invulling zullen geven. Het plan zal stappen bevatten ter 
verbetering van de wijze waarop digitale documenten 
worden vervaardigd, geordend, bewaard, vernietigd en 
ontsloten. De minister zal de Tweede Kamer periodiek  
informeren over de stand van de informatiehuishouding 
in het bestuur, de uitvoering van het meerjarenplan en 
de toegang tot publieke informatie (artikel 6.2 Woo).14 

Er wordt een Tijdelijk adviescollege informatiehuishou-
ding in het leven geroepen. Het college adviseert de 
minister periodiek over aanpassing van het meerjaren-
plan. In het advies moet het college in elk geval rappor-
teren over de stand van de informatiehuishouding in het 
bestuur, de voortgang van de uitvoering van het meer-
jarenplan en de toegang tot publieke informatie (artikel 
6.3 Woo).
 
Contact
Heeft u vragen over de Wob of de Woo? Wij staan u 
graag te woord. Praktisch adviseren staat hierbij voor-
op. De Wob-servicedesk is te bereiken via telefoonnum-
mer 070 515 3477. Aan de telefonische adviezen van de 
servicedesk zijn geen kosten verbonden.

14 Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 52-53.

https://www.pelsrijcken.nl/expertise/openbaarheid-van-bestuur
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