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Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  



 
 

Dit Handboek EHBWOO (Eerste Hulp Bij Woo-verzoeken) maakt onderdeel uit 
van de online e-learning EHBWOO. Met deze e-learning wordt u door het 
proces van afhandelen van reguliere Woo-verzoeken (van artikel 4.1 van de 

Woo) geleid. Dit proces is gevisualiseerd in het stappenplan. Dit stappenplan is hierna 
opgenomen en uiteraard ook online te vinden op Overheid en Openbaarheid.  

In dit Handboek EHBWOO wordt steeds uitgelegd per stap wat er moet 
gebeuren. Steeds wordt verwezen naar de bijbehorende modellen en 
bouwstenen. Een overzicht van al deze documenten is bij dit handboek 

gevoegd (Bijlage A). In deze bijlage is ook een instructie opgenomen voor het gebruik 
van het Cliëntenportaal van Ten Holter Noordam advocaten. Hier zijn alle documenten 
te downloaden voor eigen gebruik. 

In het handboek wordt verwezen naar modules. Dit zijn modules van de 
Videoreeks die eveneens onderdeel uit maken van de e-learning EHBWOO. In 
de video’s wordt u toegelicht wat er moet gebeuren bij een specifieke stap in 

het proces van afhandeling. Een overzicht van alle video’s is ook bij dit handboek 
gevoegd (Bijlage B). Hierin is ook de instructie te vinden voor het kunnen zien van de 
video’s in een andere omgeving (Dreambroker).  

Wenst u meer hulp, dan biedt het Forum Overheid & Openbaarheid genoeg 
kans voor overleg met andere juristen die in de praktijk bezig zijn met de Wet 
open overheid. U ontvangt bij aanmelding een e-mail waarmee u uw toegang 

kunt activeren.  

Vragen over de modellen stelt u ook via de Helpdesk (woo@thna.nl). Elke 
twee weken volgt dan een reactie op geselecteerde vragen per e-mail aan alle 
deelnemers. 

Vriendelijke groet, 

Team Overheid en Openbaarheid 

Cornelis van der Sluis 
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1. Modellen en bouwstenen 
De hoofddocumenten worden elke keer aangeduid als model. Dit zijn in beginsel 
zelfstandige documenten – de ontvangstbevestiging, het bericht van verdaging, het 
besluit, etc. – die relevant zijn bij de verschillende stappen.  

In een model wordt soms verwezen naar een bouwsteen. Dit zijn onderdelen, apart in 
een bestand opgenomen, die al naar gelang de situatie daarom vraagt kunnen worden 
ingevoegd in een model.  
 
2. Alles gebruiken? 
In de modellen en bouwstenen wordt veel verwezen naar rechtspraak. Dit betreft 
uiteraard rechtspraak in kwesties waarbij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het 
relevante kader vormde. Voor een goed deel is die rechtspraak nog nuttig.  

Uiteraard kan de aard van de correspondentie maken dat het noemen van rechtspraak 
onnodig juridiserend is. Veel contact bij het afdoen van verzoeken om informatie moet 
zo min mogelijk juridisch zijn, zo leert de ervaring. Uiteraard is begrip van het juridisch 
kader waarbinnen u correspondeert wel van belang. Zie de genoemde rechtspraak in 
zoverre dan als informerend voor u als gebruiker, zodat u kennis heeft van de relevante 
(juridische) context.  
 
3. Altijd actueel 
De modellen zijn op ieder moment te downloaden via het Cliëntenportaal. Voor een 
uitleg zie bijlage A. De modellen en bouwstenen zijn altijd actueel. Zij worden namelijk 
aangepast als nieuwe rechtspraak verschijnt of nieuwe inzichten over de uitleg of 
toepassing van de wet om aanpassing vragen. U wordt van een update op de hoogte 
gesteld via een sms.  

 
  



 
 

 
 

De in dit hoofdstuk omschreven stappen worden ook besproken in module 
1 “Verzoek om informatie: Woo of toch wat anders?” van de videoreeks. 

1.1 Ontvangst van een verzoek 
De modellen en bouwstenen dienen ter afhandeling van verzoeken om informatie. Deze 
verzoeken komen iedere dag, op verschillende manieren binnen bij de overheid. Het is 
van belang om te onderkennen welk wettelijk kader nu geldt voor de afhandeling van 
zo’n verzoek om informatie.  

 
In beginsel is bij deze stap een taak weggelegd voor de 
contactpersoon die op grond van de Wet open overheid 
(Woo) moet worden aangewezen (artikel 4.7). Het ligt immers 
voor de hand dat deze functionaris een rol heeft bij het 

ontvangen van de verzoeken via de weg die daartoe is opengesteld. Over de daartoe 
opengestelde weg moet actief worden gecommuniceerd (artikel 3.3, eerste lid, aanhef 
en onder e). Zowel de mondelinge als schriftelijke (waaronder ook elektronische) weg 
moet hierbij als te bewandelen weg worden geboden. 
 

1.2 Gebrekkige aanvraag 
Wordt het verzoek niet via deze weg ingediend dan is strikt genomen sprake van een 
gebrekkige aanvraag. De verzoeker moet in dat geval de gelegenheid krijgen het gebrek 
te herstellen. Gebruik hiertoe het model 0. Mogelijkheid van herstel gebrek in het 
Woo-verzoek. Uiteraard kan het verzoek ook intern worden doorgeleid zodat het wel 
kan worden afgehandeld.  
 
Wordt niet of onvoldoende gebruik gemaakt van de gelegenheid het gebrek te 
herstellen dan volgt het besluit waarmee het verzoek niet in behandeling wordt 
genomen. Hiertoe kunt u model 0.1 Besluit onvoldoende herstel gebrek gebruiken. 
 

1.3 Woo-verzoek  
Niet altijd volgt het wettelijk kader, de grondslag van het verzoek, uit het verzoek zelf. 
Het is dus zaak om het verzoek indringend te lezen. Zo nodig dient contact te worden 
gezocht met degene die het verzoek doet. Duidelijk moet worden of de Woo het kader 
vormt waarbinnen het verzoek wordt gedaan. Ook moet nog duidelijk worden gemaakt 
welke grondslag binnen de Woo de verzoeker op het oog heeft. Is dit alles duidelijk, dan 
is ook duidelijk welk proces doorlopen moet worden om het verzoek af te handelen. 
 



 
 

Bepalend voor de vraag of de Woo van toepassing is, is ten eerste relevant of sprake is 
van een verzoek dat is gericht aan een van de organisaties die onder het bereik van de 

Woo vallen (artikel 2.2). Het kan ook zo zijn dat een 
verzoek is gericht aan een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf (artikel 4.1, eerste lid). Verder moet het gaan om 
iets dat verband houdt met de publieke taak (zie de 
definitie van het begrip ‘document’, artikel 2.1).  
 
Van belang is ook dat de Woo als grondslag wordt 
genoemd. Is daarvan sprake, dan is in beginsel sprake 
van een Woo-verzoek (zie deze update over een 

uitspraak van 20 mei 2020 en hier een annotatie). Dat kan anders zijn als uit de aard van 
het verzoek (iemand vraagt zijn eigen dossier), de inhoud ervan (iemand stelt louter 
vragen of vraagt om processtukken) of de uitlatingen van de verzoeker het beeld rijst 
dat de Woo toch niet de grondslag vormt. Daarover moet dan duidelijkheid ontstaan. De 
meest geëigende weg daarvoor is overleg, waarbij vastlegging daarvan en van de 
uitkomst is aan te bevelen.  

 
Is sprake van een regulier Woo-verzoek dan is het verstandig de ontvangst daarvan goed 
vast te leggen en te bevestigen richting de verzoeker. Dat kan met model 1. 
Ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst is immers bepalend voor de 
periode waarbinnen: 

 gesproken moet zijn over het preciseren van het verzoek (artikel 4.1, vijfde en zesde 
lid), 

 moet zijn beslist (artikel 4.4, eerste lid),  
 tot verdaging moet worden overgegaan (artikel 4.4, tweede lid), 
 het overleg tot opdelen moet zijn gevoerd (artikel 4.2a), 
 in beginsel misbruik moet zijn vastgesteld (artikel 4.6). 

Ook bepaalt het moment van ontvangst het bereik van het verzoek. Het gaat immers om 
alle documenten die op dat moment onder het bestuursorgaan berusten of behoren te 
berusten. Uit vaste rechtspraak onder de Wob (zie 
bijvoorbeeld deze annotatie) volgde al dat het niet 
meer hebben van informatie, die tijdens het verzoek 
nog wel beschikbaar was, voor rekening van het 
bestuursorgaan komt.  
 
Onder de Woo is een en ander nog duidelijker. De wet 
geeft immers een plicht om documenten te behouden 
gedurende het hele proces dat samenvalt met het 
verzoek (artikel 4.1a).   
 
 
 
 



 
 

Indien sprake is van een regulier Woo-verzoek dan is na (of in combinatie met) een 
ontvangstbevestiging een aantal vervolgstappen denkbaar: 

- Het verzoek is niet duidelijk genoeg (module 2) 
o Gebruik model 2. Preciseringsverzoek 

- Het verzoek kan worden afgewezen wegens misbruik (module 3) 
o Gebruik model 4. Besluit misbruik binnen twee weken of model 5 Besluit 

misbruik na twee weken 
- Het verzoek ziet niet op documenten die onder u berusten (module 4)  

o Gebruik model 6. Besluit geen documenten aangetroffen 
- Er moeten documenten van elders worden gevorderd (module 4) 

o Gebruik model 7. Vordering van informatie. 
- De beslistermijn moet worden verdaagd (module 5) 

o Gebruik model 8. Verdaging beslistermijn 
- Overlegd moet worden om te komen tot deelbesluitvorming (module 5) 

o Gebruik model 9. Uitkomst overleg deelbesluitvorming 
- De informatie kan worden verstrekt c.q. wordt (gedeeltelijk) niet verstrekt 

o Gebruik model 13 Besluit op een Woo-verzoek  

Eventueel zijn er ook tussenstappen nodig, zoals het betrekken van derde 
belanghebbenden (module 10) en andere bijzonderheden. Die komen verderop aan 
bod. 
 

1.4 Bijzonder Woo-verzoek of informatieverzoek 
Onder de Woo is niet alleen voldoende dat de grondslag van het verzoek de Woo is. De 
Woo kent immers ook bijzondere verzoeken. Zo kent de Woo de mogelijkheid om ‘eigen’ 
informatie te verstrekken aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon (artikel 5.5). Ook 

kan iemand een klemmende reden opvoeren die verstrekking 
alleen aan hem of haar mogelijk maakt (artikel 5.6). Tot slot is 
er de onderzoeker die toegang tot niet-openbare informatie 
kan verkrijgen (artikel 5.7). Blijkt toch – na overleg – dat een van 
deze wegen bewandeld wordt, dan is het goed dit ook te 
bevestigen.  
 
Zie hiertoe model 1a. Bijzonder Woo-verzoek.  
 

 Blijkt uit het verzoek of het overleg dat geen sprake is van een regulier Woo-verzoek (op 
grond van artikel 4.1 dus) dan dient het verzoek aldus te worden 
afgedaan. Dat kan betekenen dat een ander wettelijk kader, 
bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(als het bijvoorbeeld om een inzageverzoek gaat), het 
afhandelingsproces regelt. Is sprake van een informatieverzoek 
dan kan het als zodanig worden afgehandeld zonder dat de 
reactie een besluit oplevert (tenzij later blijkt dat het wel degelijk 
als een verzoek op grond van een wettelijk voorschrift moest 


