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Voorwoord

Deze bundel vormt een naslagwerk voor de praktijk. Het is bedoeld voor hen die zich 
voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo). De Woo moet 
de Wet openbaarheid van bestuur, als algemeen kader dat geldt voor vraagstukken 
op het terrein van (transparantie van) overheidsinformatie, vervangen.

De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel begon in juli 2012 (eerst nog onder de 
naam Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nrs. 
1-2)) en eindigde voorlopig met aanvaarding van het wijzigingswetsvoorstel (novelle) 
(Kamerstukken I 2020/21, 35 112, A) op 26 januari 2021. Met die novelle, tussentijdse 
nota’s van wijziging en verschillende amendementen is niet altijd makkelijk te 
achterhalen wat ‘de bedoeling van de wetgever’ is geweest bij een specifiek begrip 
of artikel. Dit bracht de initiatiefnemers – aangespoord door de Afdeling advisering 
van de Raad van State - er ook toe om een Geconsolideerde toelichting per artikel 
te publiceren (bijlage 2 bij Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9). Deze toelichting 
- zoals de Woo zou luiden met de wijzigingen van het wijzigingswetsvoorstel 
verwerkt - is gebruikt in deze bundel. De tekst en het notenapparaat zijn ongewijzigd 
overgenomen. Wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de behandeling 
van het wijzigingswetsvoorstel in de Tweede Kamer (eind 2020, begin 2021) zijn 
eveneens doorgevoerd. In dat geval is voor de Toelichting gebruik gemaakt van 
de toelichting bij een nota van wijziging of amendement. Hierbij is dan expliciet 
verwezen naar dat kamerstuk. Ook hierbij is niets veranderd aan de tekst van het 
kamerstuk. Na de toelichting van de wetgever volgt een eigen Bespreking per artikel. 
Voor een deel is daarbij gebruik gemaakt van de bespreking van de Woo in twee 
delen in het bestuursrechtelijk tijdschrift ‘de Gemeentestem’ (‘De Wet open overheid 
in de gemeentelijke praktijk’, deel I en deel II, Gst. 2016/135 en Gst. 2016/144).

Van de artikelen in hoofdstuk 9 - de wijzigingen van andere wetten - is slechts een 
selectie van artikelen opgenomen. Die selectie is met name ingegeven door de aard 
van de wijziging (meer dan het enkel wijzigen van de verwijzing naar de Wob in een 
verwijzing naar de Woo). 

Er is gekozen voor een publicatie na vaststelling op 26 januari 2021 door de Tweede 
Kamer van het wijzigingswetsvoorstel. De behandeling in de Eerste Kamer is 
bewust niet afgewacht. Reden hiervoor is dat de praktijk in de voorbereiding op 
de inwerkingtreding veel zal moeten doen om gesteld te staan voor een praktijk 
onder de Woo. Dit te meer gegeven de kabinetsreactie op het rapport Ongekend 
onrecht en dat wat in het vooruitzicht is gesteld bij de val van het kabinet Rutte 
III (Kamerstukken II 2020/21, 35 510, nr. 4). De bundel zal indien nodig op termijn 
geactualiseerd worden. 

Meer informatie over de Wet open overheid is onder meer te vinden op  
www.overheidenopenbaarheid.nl. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom 
en kunnen in de geest van de Woo via de elektronische weg worden ingediend via 
wob@thna.nl. 

Speciale dank voor hun werk aan deze eerste editie gaat uit naar Rumeysa Atabey, 
Eefje Houwaard en Casper Dekker. De tekst is afgerond op 4 februari 2021.

Cornelis van der Sluis
Rotterdam, 4 februari 2021
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AB - Administratiefrechtelijke Beslissingen - Rechtspraak Bestuursrecht
AbRvS  - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur
Awb - Algemene wet bestuursrecht
BZK - Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gst. - de Gemeentestem
HR - Hoge Raad
JB - Jurisprudentie Bestuursrecht
Kamerstukken I  - Kamerstukken (Eerste Kamer)
Kamerstukken II  - Kamerstukken (Tweede Kamer)
NJB - Nederlands Juristenblad
Rb. - Rechtbank
TvCR - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
Wob - Wet openbaarheid van bestuur
Woo - Wet open overheid
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HOOFDSTUK 1. RECHTEN

ARTIKEL 1.1 RECHT OP TOEGANG

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 
belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Geconsolideerde toelichting

De Wet open overheid (Woo) stelt voorop dat toegang tot publieke informatie 
een recht is dat in beginsel aan eenieder in gelijke mate toekomt. Uitzonderingen 
en nuanceringen op dit uitgangspunt gelden slechts voor zover de Woo daarin 
voorziet. Waar in de Woo nadere regeling bij algemene maatregel van bestuur wordt 
voorgesteld, kan deze maatregel geen beperking van de in de Woo vastgelegde 
rechten inhouden. Een grondslag voor een algemene maatregel van bestuur waarin 
het openbaarheidsregime voor bepaalde bestuursorganen wordt uitgezonderd, zoals 
opgenomen in artikel 1a van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is in de Woo 
daarom niet gehandhaafd.

Op grond van artikel 1.1 krijgt eenieder een recht op toegang tot publieke informatie. 
Dit recht, dat nu alleen indirect is af te leiden uit de Wob en uit artikel 110 van de 
Grondwet, vormt een afspiegeling van het belang van openbaarheid voor de individuele 
burger. De erkenning van dit recht is een belangrijke stap in het emancipatieproces 
van de burger tegenover de overheid, zoals de Evaluatiecommissie van de Wob in 
1983 ook al verklaarde in het rapport Tussen gunst en recht.1 Waar openbaarheid 
van bestuur in het verleden werd gezien als vorm van voorlichting en als gunst van 
de overheid en de Wob openbaarheid als verplichting richting de overheid neerzet, 
zet de Woo een volgende stap in de erkenning van het belang van openbaarheid voor 
de burger.  

In de eerste plaats dient toegang tot publieke informatie een recht te zijn ter 
bescherming van de democratische rechten van de burger. Zo staat geheimhouding 
van publieke informatie effectieve uitoefening van de vrijheid van meningsuiting 
en het kiesrecht in de weg. Daarnaast kan in bepaalde gevallen openbaarheid van 
publieke informatie behulpzaam zijn in het versterken van de rechtspositie. Zo kan 
bijvoorbeeld een bedrijf dat geïnspecteerd wordt zien of in vergelijkbare gevallen 
met dezelfde maatstaven is gewerkt. Ten tweede brengt het toenemende belang van 
informatie in het digitale tijdperk een herevaluatie met zich mee dat burgers extra 
mogelijkheden moeten hebben op controle op de overheid in al haar aspecten.2 Steeds 
meer bestuursorganen hebben beschikking tot grote hoeveelheden persoonlijke 
informatie over alle burgers. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor versterking van 
het openbaar bestuur, maar draagt met zich ook de mogelijkheid tot misbruik. 
Openbaarheid en transparantie zijn dan extra waarborgen om te controleren dat 
overheden geen misbruik maken van hun informatiepositie.3 

Het idee dat het bij het inwilligen van verzoeken om informatie om een gunst zou 
gaan, wordt in de hand gewerkt doordat het recht van de burger op toegang tot 
overheidsinformatie in Nederland onvoldoende is verankerd. De Grondwet bevat 

1 Evaluatiecommissie Wet Openbaarheid, Tussen gunst en recht, 1983.
2  M.A.P. Bovens, Informatierechten: Over burgerschap in de informatiemaatschappij, Nederlands Tijdschrift voor 

Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1999/2. 
3  Voor meer achtergronden over het belang van openbaarheid wordt in het bijzonder verwezen naar hoofdstuk 3 

van de memorie van toelichting bij de Woo (Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9). 
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geen subjectief recht van de burger op toegang tot overheidsinformatie, maar slechts 
een plicht voor de overheid om “bij de uitvoering van haar taak openbaarheid [te 
betrachten] volgens regels bij wet te stellen” (artikel 110 Grondwet). Ook de Wob kent 
de burger geen recht op toegang tot overheidsinformatie toe. Op grond van artikel 
3 Wob kan eenieder weliswaar een verzoek om informatie aan het bestuur richten, 
maar dit is niet als algemeen recht geformuleerd en staat nadrukkelijk ten dienste 
van een “goede en democratische bestuursvoering”.  

Met de verankering van het recht op toegang tot publieke informatie in artikel 1.1 
sluit de Woo aan bij het Verdrag van Tromsø en het Verdrag van Aarhus, bij de 
Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk4, het Voorontwerp Algemene Wet 
overheidsinformatie5 en een aantal leden van de Staatscommissie Grondwet.6 De 
Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk adviseerde daarbij met de grootst 
mogelijke meerderheid om niet alleen een recht op toegang tot informatie berustende 
bij de overheid op te nemen, maar ook een plicht voor de overheid om te zorgen 
voor de toegankelijkheid.7 Ook de Woo gaat uit van de stelling dat de verwezenlijking 
van het recht op toegang tot publieke informatie alleen mogelijk is als informatie 
op goede wijze voor eenieder daadwerkelijk toegankelijk is. Met het verzekeren van 
de toegang tot publieke informatie als recht, wordt bovendien aangesloten bij de 
internationale trend om de toegang tot overheidsinformatie te zien als noodzakelijk 
onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Zo is bijvoorbeeld in artikel 42 van 
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie het recht op toegang tot 
documenten opgenomen.  

Het verwezenlijken van het recht op toegang tot publieke informatie kan bij de rechter 
worden afgedwongen. In procedureel opzicht wijkt dit nauwelijks af van de Wob, 
maar de erkenning van dit recht heeft wel enkele materiële gevolgen, zoals voor de 
reikwijdte en de beperking van de kosten die in rekening kunnen worden gebracht. 

Voor wat betreft de kosten brengt de verankering van het recht op toegang tot 
publieke informatie met zich mee dat bestuursorganen geen kosten in rekening 
mogen brengen voor het afhandelen van een verzoek om informatie, anders dan 
de kosten die voortvloeien uit het kopiëren of vermenigvuldigen van documenten of 
informatie (zie ook de toelichting bij artikel 8.6). Financiële beperkingen mogen niet in 
de weg staan van een burger die zijn rechten uitoefent.

Bespreking

Algemeen | Deze bepaling vormt een nieuw element in die zin dat een recht op 
toegang tot publieke informatie niet geregeld is in de Wob. Een en ander is wel 
bekend van de AVG (artikelen 12 tot en met 14) en het EVRM (artikel 10). Hoewel op 
zichzelf geen afdwingbaar recht, vormt deze bepaling een duidelijke erkenning van 
dit recht. In dat verband zal het in procedures over het al dan niet openbaar maken 
van overheidsinformatie een aanvullend argument kunnen zijn ter onderstreping van 
het recht op informatie. Het onderstreept immers dat de uitzonderingen van artikel 
5.1 en artikel 5.2 van de Woo terughoudend toegepast moeten worden.

Geen belang | Benadrukt wordt dat iemand geen belang hoeft te stellen. Dat 
komt ook nog eens (extra) terug bij de bepaling over het verzoek om informatie 

4 Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, Grondrechten in het digitale tijdperk, 24 mei 2000. 
5 Voorontwerp Algemene Wet Overheidsinformatie, 2006.
6 Rapport Staatscommissie Grondwet, 2010, p. 90.
7 Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, Grondrechten in het digitale tijdperk, 24 mei 2000, p. 89.
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(artikel 4.1, derde lid, Woo). Daarnaast is ook enige overlap met artikel 2.5 van de 
Woo waarneembaar. Daarin ligt immers besloten dat openbaarheid van publieke 
informatie voor de democratische samenleving als algemeen belang heeft te gelden.
Bijzondere wetten | Verder volgt uit deze bepaling, in verbinding met  artikel 8.8 
van de Woo, dat alleen uit de Woo kan volgen of een bijzondere wet voorgaat op de 
Woo. Onder de Wob is niet altijd duidelijk of sprake is van een bijzondere regeling, die 
zodanig uitputtend bedoeld is dat de Wob terzijde moet worden geschoven. Door 
de combinatie van deze bepalingen en de bijlage bij de wet is duidelijk welke wetten 
een bijzondere regeling over openbaarheid van informatie bevatten zodat de Woo bij 
verzoeken om die informatie niet van toepassing is. Daarmee zal niet elke discussie 
over de vraag of iets een bijzondere regeling is, zijn weggenomen. De rechtspraak (en 
de wetgeving) blijft ook in dit kader in ontwikkeling zodat zo nu en dan de bijlage bij 
de Woo vast niet compleet zal blijken te zijn.8

8  Zo bleek ook tijdens de totstandkoming van de wet, vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 69 waarbij een 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:224) over 
de Wet op het onderwijstoezicht tot aanvulling van de bijlage bij de Woo noopte.
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HOOFDSTUK 2. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 2.1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: document:  
een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens 
dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon 
of dat college;
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 
milieubeheer;
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een 
orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die 
krachtens artikel 2.39 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 

Geconsolideerde toelichting

Document
De zinsnede dat een document ‘naar zijn aard verband houdt met de publieke taak’ 
moet breed worden uitgelegd. Het gaat hier niet alleen om de documenten die direct 
gerelateerd zijn aan het uitoefenen van publiek gezag of andere bestuurstaken, 
maar ook om documenten die gerelateerd zijn aan aangelegenheden die voor de 
uitoefening van die publieke taak randvoorwaardelijk zijn, zoals bedrijfsvoering of 
organisatie (men denke bijvoorbeeld aan documenten met betrekking tot inkoop of 
personeelsbeleid). Deze zinsnede kan tevens worden gezien als een vervanging van 
het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ uit de Wob. Dat laatste begrip heeft gelet 
op de jurisprudentie zijn betekenis verloren, omdat het door de rechter zeer ruim 
wordt uitgelegd. Naar het oordeel van de initiatiefnemers dienen alle documenten 
die betrekking hebben op overheidshandelen in beginsel openbaar te zijn, niet alleen 
documenten betreffende beleid maar ook documenten betreffende bijvoorbeeld de 
bedrijfsvoering.

Materieel is de definitie van het begrip ‘document’ gelijk aan die van de Wob. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat ook filmopnamen, opnamen van telefoongesprekken en 
e-mailberichten onder het begrip kunnen vallen. Het betekent tevens dat bijvoorbeeld 
sms- en WhatsApp-berichten en andere berichten op sociale media documenten 
kunnen zijn in de zin van de Wob en de Woo, en archiefbescheiden in de zin van 
de Archiefwet 1995. Zo stond het al in de nota naar aanleiding van het verslag van 
de Woo10 en is voor de Wob nog bevestigd door de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.11 In genoemde nota naar aanleiding van het verslag werd al 
aangegeven dat in de meeste gevallen geen aanleiding zal bestaan om een dergelijk 
bericht te bewaren en dat de initiatiefnemers daartoe ook geen structurele noodzaak 
zien. De Afdeling bestuursrechtspraak gaf aan het slot van haar uitspraak al aan 
dat deze uitspraak niet betekent dat alle sms- en WhatsApp-berichten nu openbaar 
zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wijst daarbij op het feit dat niet-zakelijke 
berichten niet onder de Wob vallen, de uitzonderingsgronden van toepassing zijn 
en dergelijke berichten snel als persoonlijke beleidsopvatting zijn aan te merken. De 
Afdeling heeft al eerder uitgesproken dat niet alle elektronische berichten hoeven   

9 	 	Per	abuis	 is	met	het	aangenomen	amendement	Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 23 de verwijzing naar het  
vervallen artikel 2.3 niet geschrapt in dit artikel.

10 Kamerstukken II, 2013/14, 33328, nr. 12, p. 32.
11 Uitspraak van 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:899.
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te worden bewaard.12 De Woo brengt in dit alles geen verandering. Eventuele uit de 
uitspraak voortvloeiende uitvoeringslasten op dit punt kunnen worden ondervangen 
met interne (gedrags)richtlijnen voor verantwoord gebruik van dergelijke 
communicatiemiddelen, waarin bijvoorbeeld wordt bepaald in welke gevallen sms- 
en WhatsApp-berichten worden geplaatst in door het bestuursorgaan beheerde 
informatiesystemen, en in welke gevallen de overige berichten door de medewerkers 
worden vernietigd. Een dergelijk beleid zou aansluiten bij de doelstellingen van de 
Archiefwet 1995. Bij een verzoek om informatie als bedoeld in hoofdstuk 4 Woo 
zullen de in de systemen van het bestuursorgaan overgebrachte sms- en WhatsApp-
berichten worden betrokken. Als de reeds overgebrachte berichten dan wel andere 
concrete aanwijzingen daartoe aanleiding geven, zal het bestuursorgaan aan 
betrokkenen vragen eventuele ontbrekende berichten alsnog in de systemen te 
plaatsen.13 Hoewel uit vaste jurisprudentie volgt dat van een document per alinea 
moet worden beoordeeld of een uitzonderingsgrond aan de orde is, en “in beginsel 
per document of onderdeel daarvan moet worden gemotiveerd dat aan de belangen 
die zich tegen openbaarmaking verzetten doorslaggevend gewicht toekomt, (kan) 
daarvan onder omstandigheden worden afgezien als dat zou leiden tot herhalingen 
die geen redelijk doel dienen”.14 Naar het oordeel van de initiatiefnemers zou bij een 
grote groep vergelijkbare sms- en WhatsApp-berichten die uitsluitend bestaan uit 
persoonlijke beleidsopvattingen of waarbij na onleesbaar maken van die opvattingen 
geen zinvolle informatie overblijft, sprake zijn van herhalingen die geen redelijk doel 
dienen, als de beoordeling van ieder sms- of WhatsApp-bericht individueel zou moeten 
worden gemotiveerd. De aldus geweigerde sms- en WhatsApp-berichten maken wel 
deel uit van het dossier en in voorkomende gevallen kan van ieder geweigerd sms- of 
WhatsApp-bericht door de bestuursrechter die weigering worden gecontroleerd.

De definitie van het begrip document is in lijn met de definitie van ‘archiefbescheiden’ 
in artikel 1, onderdeel c, onder 1o, van de Archiefwet 1995. Er is een wijziging van de 
Archiefwet 1995 in voorbereiding, waarbij onder meer het voornemen bestaat om 
de definitie van ‘archiefbescheiden’ aan te passen en te verduidelijken. Thans wordt 
in de Archiefwet 1995 het begrip archiefbescheiden in artikel 1, onderdeel c, onder 
1o, gedefinieerd als ‘bescheiden, ongeacht hun vorm, door overheidsorganen ontvangen 
of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten’. Het voornemen is 
om bij een wijziging van de Archiefwet 1995 het element ‘naar hun aard bestemd 
daaronder te berusten’ te vervangen door de omschrijving, dat de bescheiden ‘naar 
hun aard verband houden met de publieke taak van het overheidsorgaan’, omdat deze 
omschrijving concreter is. In de definitie van document in de Woo is hierbij aansluiting 
gezocht.

Vanzelfsprekend is de Woo niet meer van toepassing op documenten die conform de 
Archiefwet 1995 zijn vernietigd. Ook is de Woo niet van toepassing op documenten 
die volgens de regels van de Archiefwet 1995 naar een archiefbewaarplaats zijn 
overgebracht. In dat geval geldt namelijk het openbaarheidsregime zoals dat in de 
Archiefwet 1995 is opgenomen.
 
Milieu-informatie
Voor het begrip milieu-informatie wordt aangesloten bij de definitie uit de Wet 
milieubeheer. Dit komt overeen met de definitie van milieu-informatie in de Wob.

12 Uitspraak van 14 december 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU7942. Zie ook de toelichting bij artikel 4.1a Woo.
13  Voor een voorbeeld waarbij het bestuursorgaan onvoldoende had gemotiveerd dat naar aanleiding van het Wob-

verzoek voldoende zorgvuldig onderzoek is gedaan, zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 22 
mei 2019, r.o. 17.2, ECLI:NL:RVS:2019:1675.

14 Ook deze overweging is afkomstig uit de uitspraak van de Afdeling van 22 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1633.
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Publieke informatie
Publieke informatie is de aanduiding voor informatie neergelegd in documenten die 
berusten bij een orgaan, persoon of college waarop de Woo van toepassing is. Alle bij 
een orgaan, persoon of college berustende informatie is publieke informatie, tenzij 
het privaatrechtelijke rechtspersonen zijn die met openbaar gezag zijn bekleed. In die 
gevallen is de Woo slechts van toepassing op de informatie die betrekking heeft op 
de uitoefening van dat publiek gezag. Dit volgt uit de toelichting bij artikel 1:1, eerste 
lid, Awb, waar voor “b-organen” wordt opgemerkt dat zij slechts bestuursorgaan zijn 
voor zover zij openbaar gezag uitoefenen. 

Bespreking

Algemeen | De definitiebepaling van artikel 2.1 van de Woo bevat aanzienlijk minder 
begrippen dan artikel 1 van de Wob. Soms komt dat omdat ervoor gekozen is een 
begrip te definiëren in de bepalingen zelf (zie het begrip “persoonlijke beleidsopvatting” 
in artikel 5.2, eerste lid, van de Woo en - met een afwijkende regeling) in artikel 5.4a, 
tweede lid, van de Woo). In een ander geval volgt dit uit een fundamentele wijziging 
die met de Woo wordt beoogd.
 
Document | Schriftelijk stuk of ander geheel van gegevens | Het begrip “document” 
is gedefinieerd. Met het wijzigingswetsvoorstel is aangesloten bij de  Archiefwet 
1995 en het daarbij gehanteerde begrip “archiefbescheiden”. Nieuw aan deze definitie 
is dat naast de schriftelijke aard wordt gesproken van een “ander geheel van 
vastgelegde gegevens”. Bij de Wob gaat het nog om “ander materiaal dat gegevens 
bevat”. Reden hiervoor is dat een elektronisch bestand niet uit een materiaal zou 
bestaan. Een probleem dat onder de Wob overigens niet als probleem werd ervaren; 
ook elektronische bestanden – zoals WhatsApp- of sms-berichten – werden zonder 
discussie aangemerkt als documenten. Daar brengt de Woo geen verandering in. 
Opgemaakt of ontvangen | Wat onder “opgemaakt of ontvangen” wordt verstaan, 
wordt niet duidelijk gemaakt. Wel is in de parlementaire geschiedenis opgenomen 
dat het document-begrip zo ruim moet worden opgevat, dat het gaat om alle 
informatie die op enigerlei wijze is vastgelegd en berust bij een orgaan waar de Woo 
op ziet.15 Publieke taak | Hoewel gesteld wordt dat de definitie materieel gelijk is aan 
de definitie van de Wob, lijkt dat niet helemaal juist. Vanwege het onderdeel in de 
definitie over de inhoud van de gegevensdrager (verband houdend met de publieke 
taak) is de definitie onder de Woo ruimer en anders van aard (want meer materieel). 
Het verband met de publieke taak vormt overigens ook (ter inkadering van alles wat 
is opgemaakt of ontvangen) de enige beperking, al is die beperkt. In de toelichting 
wordt immers aangesloten bij het begrip “bestuurlijke aangelegenheid” als wordt 
omschreven wat onder die publieke taak moet worden verstaan. Het gaat dan immers 
ook om aangelegenheden die randvoorwaardelijk zijn voor de uitoefening van de 
publieke taak, zoals inkoop of personeelsbeleid. Bestuurlijke aangelegenheid | De 
initiatiefnemers kunnen dan ook, anders dan wordt gesuggereerd in de toelichting 
(en het begrip komt als zodanig niet als apart gedefinieerd begrip terug), niet helemaal 
afscheid nemen van het begrip “bestuurlijke aangelegenheid”. Bij de 
antimisbruikbepaling (artikel 4.6) krijgt het begrip immers nog een prominente plaats. 
Daarnaast volgt uit artikel 4.1 van de Woo dat de verzoeker om informatie het 
specifieke document of “de aangelegenheid” noemt waar het Woo-verzoek betrekking 
op heeft. Juiste definitie? | Overigens had het taalkundig misschien meer voor de 
hand gelegen om de inhoudelijke kant van de gegevensdrager meer bij het begrip 
“publieke informatie” terug te laten komen. Maar bij dat begrip kiest de wetgever juist 
wel voor aansluiting bij het document-begrip van de Wob. De locatie van de 

15 Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 33.
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gegevensdrager (“berusten bij”) komt immers in dat kader betekenis toe. Belang 
document-begrip | Hoe dat ook zij, het document-begrip is van groot belang. Het 
betekent immers dat ook onder de Woo het stellen van een vraag geen Woo-verzoek 
oplevert, zodat termijnen uit de Woo niet in acht genomen hoeven te worden en een 
reactie op het verzoek geen besluit oplevert waartegen rechtsmiddelen openstaan.

Milieu-informatie | Algemeen | De definitie van het begrip “milieu-informatie” is 
nog altijd iets om rekening mee te houden, onder meer bij de weging van enkele 
uitzonderingsgronden (zie  artikel 5.1, tweede lid, aanhef een onder b, artikel 5.1, 
vijfde en zesde lid en artikel 5.2, vierde lid, van de Woo). Die definitie is nog altijd 
gekoppeld aan de Wet milieubeheer, zodat de jurisprudentie die onder de Wob tot 
stand is gekomen nog relevant is. Het betreft een erg omvangrijke en tamelijk open 
definitie waarbij een blik op de rechtspraak leert dat het begrip een ruime betekenis 
heeft.16 Vanwege het open karakter en verstrekkende gevolg van het zijn van milieu-
informatie is het evenwel niet verwonderlijk dat in de rechtspraak de nodige discussies 
moeten worden beslecht of al dan niet sprake is van milieu-informatie. Materieel 
begrip | De toetsing is in alle gevallen vooral materieel van aard. Makkelijk voorbeeld 
van milieu-informatie is een bij een bestuursorgaan berustend onderzoeksrapport 
naar de invloed van luchtverontreiniging op de gezondheid van inwoners van een 
bepaald geïndustrialiseerd gebied. Ook inspectiegegevens in het kader van asbest 
gerelateerde overtredingen zijn aan te merken als milieu-informatie.17 Ook milieu-
informatie is een kaart van een zoekgebied voor UMTS- en GSM-masten, nu de straling 
van invloed is op elementen van het milieu.18 Keuringsresultaten zijn aan te merken 
als milieu-informatie nu die betrekking hebben op de toestand van elementen van 
het milieu. De resultaten zijn immers nodig om vast te stellen dat geen schadelijke 
organismen op het teelmateriaal van siergewassen voorkomen.19 Nu tijgermuggen 
dieren zijn en dus onderdeel uitmaken van de biologische diversiteit is ook sprake 
van milieu-informatie bij inspectiegegevens over de mogelijke aanwezigheid van deze 
dieren. Hierbij is niet relevant dat de muggen geen gevestigde populatie vormden en 
direct zijn bestreden.20 Wat maatregelen ter bescherming van elementen en factoren 
van het milieu betreft kan gedacht worden aan een dwangsombesluit. Gegeven de 
onlosmakelijke samenhang delen ook de brief met het voornemen om tot handhaving 
over te gaan en de zienswijze in het lot zodat ook deze worden aangemerkt als milieu-
informatie.21 Dit is ook het geval voor inspectiegegevens die ten grondslag liggen aan 
een boetebesluit.22 De namen en adressen van de kennisgever en ontvanger bij het 
overbrengen van afval op grond van de EVOA zijn milieu-informatie.23 Dit geldt ook 
voor namen van BRZO-bedrijven, vanwege de onlosmakelijke verbondenheid met 
maatregelen en activiteiten ter bescherming van elementen van het milieu.24 Hoewel 
de indruk zou kunnen bestaan dat het bij de maatregelen enkel gaat om negatieve 
effecten van het milieu, is dat niet het geval. Zodoende is dus ook informatie over 
(de effecten van) fiscale maatregelen aan te merken als milieu-informatie.25 Bij een 
beleidsstuk is bovendien van belang of de maatregelen een uitwerking hebben of 
kunnen hebben op de toestand van elementen van het milieu of op de factoren die deze 
elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten. Niet doorslaggevend 

16 AbRvS 7 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2709, AB 2020/89.
17 AbRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086.
18 AbRvS 15 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO7333, AB 2011/33, JB 2011/41.
19 AbRvS 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3490.
20 AbRvS 7 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2709, AB 2020/89.
21 AbRvS 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2641.
22 AbRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086.
23 AbRvS 10 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL7035, AB 2010/167.
24 Rb. Amsterdam 23 december 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV7178.
25 Rb. Gelderland 15 mei 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2116.
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is dus of die uitwerking ook concreet omschreven is in het beleidsstuk.26 Is in een 
bepaald geval sprake van milieu-informatie dan wil dat niet zeggen dat dit voor 
het gehele dossier geldt. Zo is informatie over de toestand van de bodem milieu-
informatie. Hierbij horende overzichtskaarten met enkel de afbakening van een 
gebied vallen daar niet onder.27 Ook informatie over de aantasting van monumenten 
door verlaging van het grondwaterpeil is milieu-informatie, maar informatie over het 
aantal besluiten tot aanwijzing van monumenten in een bepaald jaar in beginsel niet. 
In voorkomende gevallen is zelfs in een document deels wel en deels niet sprake van 
milieu-informatie. Zo zijn namen, telefoonnummers en mailadressen van betrokken 
medewerkers geen milieu-informatie in een document aldus de Afdeling. Door het 
verstrekken van een document in niet tot personen herleidbare vorm is dan dus – 
aldus de Afdeling – geen milieu-informatie geweigerd.28 Ook geen milieu-informatie 
is een Nota kostenverhaal, die beoogt inzicht te bieden in de stand van zaken van 
werkzaamheden op juridisch terrein samenhangend met  bodemverontreiniging.29 
Dat geldt evenzeer voor een subsidieaanvraag voor een windmolenpark30 of een 
e-mail waarin een uiting is opgenomen over het vermoeden van de aanleiding van 
een klacht over een asbestvervuiling.31 Kort en goed, refereren aan informatie over 
het milieu of milieu-informatie maakt iets nog geen milieu-informatie.32 Hierbij is 
vooral doorslaggevend dat indien louter sprake is van theoretische modellen en 
modelmatige berekeningen, al snel geen sprake meer is van milieu-informatie. De 
onderdelen in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer staan hierbij op zichzelf. Het 
mogelijk niet voldoen aan het onderdeel over de aantasting van de gezondheid 
en veiligheid van de mens (sub f), maakt dat nog altijd sprake kan zijn van milieu-
informatie als wel wordt voldaan aan het gegeven dat de informatie ziet op de 
toestand van de biologische diversiteit (sub a).33 Overigens geldt het gestelde over 
de biologische diversiteit niet als sprake is van in gevangenschap gefokte dieren. 
Hoewel ook dan de biologische diversiteit aan de orde is, maken de dieren (vanwege 
de gevangenschap) geen deel uit van de verscheidenheid aan dieren die in het 
natuurlijk milieu leven, en dus bevatten de vergunningen hieromtrent geen milieu-
informatie.34 Emissie-gegevens | Ook onder de Woo is niet gekozen voor een nadere 
duiding van de bijzondere categorie van milieu-informatie die betrekking heeft op 
emissies in het milieu (emissie-gegevens). Het begrip is wel van belang, nu deze 
informatie onverkort openbaar wordt gemaakt (vgl. artikel 5.1, zevende lid, van de 
Woo). Volgens de rechtspraak moet hieronder worden begrepen gegevens over de 
daadwerkelijke uitstoot, maar ook gegevens over de invloeden van de emissies op het 
milieu en gegevens die het publiek in staat stellen te controleren of beoordeling van 
daadwerkelijke of voorzienbare emissies, die aan besluitvorming ten grondslag ligt.35 

Publieke informatie | Het begrip “publieke informatie” beschrijft dat het bij de Woo 
gaat om informatie neergelegd in documenten die bij de onder de Woo vallende 
entiteiten berust (zie artikel 2.2 van de Woo). Het gaat hier dus om informatie die 
berust bij alle bestuursorganen en bijvoorbeeld de Tweede Kamer, Raad voor de 
rechtspraak en Algemene Rekenkamer. Hoewel niet expliciet geregeld, zal artikel 4.1, 

26 Rb. Zeeland-West-Brabant 9 juli 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:3025.
27 Rb. Midden-Nederland 4 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4132.
28 AbRvS 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3713.
29 AbRvS 18 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1183, AB 2014/146. 
30 AbRvS 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:288, AB 2014/10 en AbRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1647, AB 2020/339.
31 AbRvS 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3375.
32  AbRvS 4 november 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK1977, AB 2010/28, Rb. Midden-Nederland 4 september 2019, 

ECLI:NL:RBMNE:2019:4132.
33 AbRvS 7 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2709, AB 2020/89.
34 AbRvS 9 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1425.
35 AbRvS 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2211, AB 2018/48, Gst. 2018/8.
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eerste lid, van de Woo – vergelijkbaar met de Wob – zo gelezen moeten worden dat 
het ook ziet op documenten die berusten bij de instelling, de dienst of het bedrijf 
zoals daar genoemd. Bepalend is dus de locatie van het document en niet de inhoud 
of aard van het stuk. Berusten bij | Evenals onder de Wob is het begrip “berusten” 
niet gespecificeerd. Aangenomen mag worden dat evenals onder de Wob de feitelijke 
aanwezigheid, fysiek of daarmee gelijk te stellen, doorslaggevend is. Dit betekent 
onder meer dat het gaat om informatie in documenten die nog niet openbaar is.36  
In meer algemene zin moeten de documenten veilig gesteld worden (zie ook artikel 
2.4 van de Woo). Hierbij kan het zelfs zo zijn dat namens het bestuursorgaan een 
back-up wordt gemaakt van bijvoorbeeld een inbox van ambtenaren of bestuurders.37 
Bij twijfel of wel alle documenten bij de behandeling van het verzoek zijn betrokken, 
kan indringend worden gevraagd op welke wijze het bestuursorgaan op zoek is 
gegaan naar informatie.38 De beantwoording van die vraag moet goed onderbouwd 
zijn en inzicht geven op welke wijze en door wie, waar is gezocht.39 Dat documenten 
er niet meer zijn, kan in bepaalde gevallen worden geduid door een vast beleid dat 
documenten worden vernietigd, al dan niet op basis van de Archiefwet.40 Blijkt het 
zoeken naar documenten onvoldoende (resultaat te hebben gehad), dan kan het 
bestuursorgaan worden opgedragen verder te zoeken. In voorkomende gevallen 
kan dit ook betekenen dat gezocht wordt naar documenten die behoren te berusten 
bij het bestuursorgaan. Dit alles vanuit de publieke taak die het bestuursorgaan is 
toevertrouwd.41 Hierbij wordt zelfs verlangd dat informatie ook buiten de overheid 
wordt opgevraagd.42 Door het gestelde in artikel 4.2, tweede lid, van de Woo is de 
verplichting zoals ontstaan onder de Wob gelet op de hiervoor genoemde rechtspraak, 
mogelijk beperkt tot documenten die behoren te berusten bij het bestuursorgaan op 
grond van een wettelijk voorschrift.

ARTIKEL 2.2 REIKWIJDTE

1.  Deze wet is van toepassing op:
a. bestuursorganen;
b. de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
c. de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;
 d. de Raad van State, tenzij de Raad het koninklijk gezag uitoefent, en met uit-
zondering van de Afdeling bestuursrechtspraak;
e. de Algemene Rekenkamer;
 f. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman, en ombudsmannen en 
ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b, van de Algemene wet 
bestuursrecht.
2. Voor de toepassing van deze wet worden de organen, personen en colleges, 
bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met f, en de overheidsorganen,  
36  AbRvS 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1223, AbRvS 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3083, AbRvS 31 

januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:314, AB 2018/110, JB 2018/36, Gst. 2018/60.
37 Rb. Limburg 12 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4197.
38 Vgl. AbRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:292, Gst. 2016/59.
39  Vgl. Rb. Midden-Nederland 4 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4132 en AbRvS 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1745, 

AB 2020/338, JB 2020/157.
40  AbRvS 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3490, AbRvS 8 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:30, AbRvS 29 januari 

2020, ECLI:NL:RVS:2020:303.
41  AbRvS 6 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3373, AbRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:292, Gst. 2016/59, 

AbRvS 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3375.
42  Bij de aanvrager van een vergunning (AbRvS 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3375), bij de notaris (Rb. Overijssel 

26 november 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4525) of de opdrachtnemer van het bestuursorgaan (AbRvS 1 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:944).




