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werp. Voor zover sprake is geweest
van app-contact over een demon-
stratie/betoging worden die app-be-
richten direct nadat de demonstra-
tie/betoging heeft plaatsgevonden
door de betreffende gemeentelijke
medewerkers verwijderd.”

Raad van State
Dat lijkt in strijd met zowel de Ar-
chiefwet als de Wet openbaarheid
van bestuur. Dit temeer omdat de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State in maart 2019
heeft uitgesproken dat app-berich-
ten onder de reikwijdte vallen van
de Archiefwet en de Wob. Dat bete-
kent dat overheden worden ver-
plicht ook tekstberichten op mobie-

Hilversum ■ Dat blijkt uit infor-
matie die de gemeente Hilversum
deze krant desgevraagd heeft ver-
strekt. De politie beantwoordt vra-
gen van deze redactie nauwelijks
maar ontkent de gang van zaken
niet. Bij de gemeente heeft De Gooi-
en Eemlander documenten opge-
vraagd die verband houden met de
veiligheid op en rond het Media-
park. Tussen de vrijgegeven docu-
menten zat opvallend genoeg geen
enkel app-bericht.

Bij navraag antwoordde de behan-
delend juridisch ambtenaar namens
burgemeester Broertjes: „Wij be-
schikken niet over app-berichten
over het door u gevraagde onder-

le telefoons te bewaren. Doel van die
uitspraak was te zorgen voor goede
overheidsarchieven én om burgers
zo goed mogelijk in staat te stellen
informatie van overheden op te vra-
gen en in de openbaarheid te krij-
gen.

De gemeente Hilversum wijst er
echter op dat de Raad van State in
oktober vorig jaar een nieuwe uit-
spraak heeft gedaan. Die laat over-
heden veel meer ruimte om app-be-
richten weg te gooien. Dat benadeelt
burgers die via de Wob informatie
willen loskrijgen. De gemeente Hil-
versum erkent wel dat ook appjes
bewaard moeten blijven als eenmaal
een Wob-verzoek is ingediend. Maar
door medewerkers direct na demon-
straties app-verkeer te laten weg-

gooien voorkomt de gemeente Hil-
versum dat tekstberichten later als-
nog moeten worden bewaard en ge-
openbaard. 

Het verwijderen van apps opent
de weg voor bestuurders om lastige
conversaties per app te voeren en die
vervolgens te wissen. Terwijl een-
zelfde gesprek per e-mail wel gear-
chiveerd moet worden.

Diffuse situatie
Meerdere kenners spreken van een
’diffuse situatie’ na de meest recente
uitspraak van de Raad van State. ’De
Raad van State geeft een soort vrij-
briefje: wat je bewaart dat moet je
zelf weten”, zegt Cornelis van der
Sluis, een advocaat gespecialiseerd
in Wob-procedures. „Je kunt je als
overheid redelijk dom houden door
dingen gewoon niet meer te heb-
ben”, stelt Van der Sluis, „en hoe
kunnen we dan vaststellen wat er
gebeurd is?”

Roger Vleugels, die duizenden
Wob-verzoeken deed en als kenner
geldt op dit vakgebied, ziet een
trend. Hij stelt dat gemeenten
’enorm aan het proberen zijn om
documenten buiten de reikwijdte
van de Wob te krijgen, niet alleen

appjes’. Vleugels spreekt van een
sterk verslechterde situatie als het
gaat om de kwaliteit van de open-
baarheid en archivering van het
openbaar bestuur in Nederland. „Er
zijn weinig landen waar de kwaliteit
van de openbaarheid en de kwaliteit
van de archivering zo hard achteruit
holt als bij ons. We waren een slechte
middenmotor in Europa en nu ho-
ren we bij de slechtst presterende
landen. Slechter dan Servië en Bul-
garije.”

Gemeente en politie stellen wet buiten werking: Ambtenaren wissen bewust appjes, Wob daardoor tandeloos

Ambtenaren wissen appjes
onderzoek Gemeente en politie stellen wet buiten werking

De gemeente Hilversum en de politie stellen de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ten dele buiten
werking doordat ambtenaren bewust app-berichten
van hun mobiele telefoons wissen. Daarover bestaat
een werkafspraak tussen de gemeente en de politie.
Burgers vissen daardoor achter het net als ze via de
Wob informatie opvragen. 

Maarten Kolsloot en Ronald Frisart

advertentie

❜❜Je kunt je als
overheid redelijk

dom houden
door dingen
gewoon niet

meer te hebben


