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Vandaag:

1.De Wob: eerste kennismaking & nut

2.Hoe werkt de Wob? Praktische uitleg

3.Voorbeelden
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Kern van de Wob

• Zelfstandig informatie achterhalen 

• De overheid daadwerkelijk controleren

• Dat is de kerntaak van een journalist!

• Serieus onderzoek? Overweeg Wob!
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Hoe werkt het? Op papier.

• Schriftelijk verzoek

• Wettelijke termijnen

• Antwoord

• Klaar. “Primeur!” ☺
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Hoe werkt het? Praktijk

•Tijdrekken

•Obstructie

•Ontmoedigen



Wat ‘kost’ het?

• Arbeidstijd

• Wachttijd

• Vastberadenheid: laat je niet ontmoedigen!

• Geld: rechtszaak 167 € griffiekosten



Wat levert het op?

•Documenten en informatie

•die de overheid LIEVER NIET …

•of NIET ACTIEF naar buiten brengt
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Drie soorten “Wob-jes”

• 1) Breekijzer: 

(Bekende) documenten die overheid niet vrij wil geven

• 2) Precisie-instrument:

Details achterhalen

• 3) Sleepnet: 

Wat ligt er aan documenten bij de overheid?
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1) Breekijzer: voorbeeld

• Onderzoek naar corruptie burgemeester

• OM wil niet bevestigen
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2) Precisie-instrument: voorbeeld

• Vliegveld Maastricht MAA

• Contract met nieuwe Turkse exploitant

• Details over gemaakte afspraken
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3) Sleepnet: voorbeeld
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Index: handig!

• Geeft inzicht in:

• Wat er aan documenten is

• Tijdlijn

• Betrokkenen



Denk in documenten!

• Wat KAN er aan documenten zijn?

• ALLES in Nederland is vastgelegd. Alles.

• Document = breed begrip!

• Ook database, geluidsopname, 
camerabeelden etc.
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Alleen bestaande documenten!

Dus niet vragen:

• Hoeveel lantarenpalen 

in gemeente?

• Wie heeft vergunning?

Maar wél vragen:

• Overzichtskaart locatie 

alle lantarenpalen

• Kopie alle 

vergunningen
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Denk strategisch!

• Info van bedrijven > ligt vaak ook bij 

ministerie

• Documenten vaak bij meerdere partijen

• Overheid is breed: óók ZBO’s
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Denk vanuit het nieuws

• Bijv. onderliggende info bij persbericht

• Of bij Kamerbrieven

• Of bij nieuwsberichten
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Voorbeeld: ongeval Venlo
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Werkwijze: 1

•Werk precies

•Data, adressen

•Elke fout wordt (wellicht) afgestraft!
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Werkwijze: 2

• Hou administratie goed bij

• Let goed op TERMIJNEN!

• Te laat = niet-ontvankelijk 

• Alle inspanning voor niets
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Werkwijze: 3

• Kort briefje volstaat (meestal)

• Heel eenvoudig: beschrijf wat je wil 

hebben

• Belangrijk: benoem ‘bestuurlijke 

aangelegenheid’ (ofwel ‘de kwestie’)



‘Bestuurlijke aangelegenheid’

• Kort gezegd: ‘de kwestie’

• WOB vliegveld = ‘bestuurlijke aangelegenheid 
Maastricht Aachen Airport (MAA)’

• Gedetailleerder: ‘alles waarover dossier bestaat 
/ bestuursorgaan beleid heeft gemaakt / heeft 
gehandeld
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Inhoud Wob-verzoek: 1
• Bij deze dien ik, [NAAM], een Wob-verzoek in (verzoek in het kader 

van de Wet openbaarheid van bestuur). Ik wil graag kopie van 
danwel inzage in hieronder nader omschreven documenten of 
informatie aanwezig bij of onder uw [BESTUURSORGAAN]. Het 
betreft documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke 
aangelegenheid [BIJVOORBEELD: ‘vliegveld MAA’].

• Concreet vraag ik om de volgende documenten:

• Omschrijven, mag gedetailleerd
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Inhoud Wob-verzoek: 2

• U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek 

te beslissen. Geen of een onvoldoende antwoord 

op de vervaldatum zal worden opgevat als een 

afwijzing. 



Inhoud WOB-verzoek: 3

• Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u 

aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. Van de 

informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief 

aanwezig is, ontvang ik graag een kopie. Indien u 

voornemens bent om hiervoor kopieerkosten in rekening 

te brengen, verzoek ik u vooraf hierover contact met mij 

op te nemen. 



Kopieerkosten

•Mogen worden gevraagd

•Ministeries zelden, gemeenten soms

•Kunt (alsnog) vragen om inzage ipv. 

kopie
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Kern van de zaak:

•Beschrijf concreet wat je wil hebben

•Noem het ‘een verzoek in het kader 
van de Wob’

•Zó eenvoudig is een Wob-verzoek!
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Basisregels t.a.v. verstrekken

• “Alles wat van belastinggeld is betaald, is 
openbaar”

• Ofwel: alles van en bij de overheid is openbaar

• Bedrijven niet onder de Wob

• Brief bedrijf aan ministerie wel onder de Wob

• Máár……
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Basisregels t.a.v. weigeren: 1

• Sommige gegevens nooit openbaar

• Persoonsgegevens (bijv. strafblad)

• Opsporingsgegevens (dossier politie)

• Staatsgeheimen (bijv. plattegrond kerncentrale)
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Basisregels t.a.v. weigeren: 2

• Veel gegevens soms wel, soms niet

openbaar

• Documenten vaak deels openbaar



Veelgebruikte ‘weigergronden’

• ‘Bescherming persoonlijke 
levenssfeer’ (privacy)

• ‘Financieel-economisch belang’

• ‘Intern beraad’ 

• ‘Persoonlijke beleidsopvattingen’



Weigergronden: subjectief!

• Kun je dus aanvechten

• Eindoordeel aan de rechter

• Bijvoorbeeld: mening wethouder = ‘persoonlijke 
beleidsopvatting’

• Maar feitelijke mededeling van wethouder = 
géén persoonlijke beleidsopvatting!
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Voorbeeld feit vs. mening

• “Schouwburg lijdt 2 miljoen verlies..” = FEIT 

= openbaar

• “..en dat verlies willen we niet betalen” = 

MENING = ‘persoonlijke beleidsopvatting’ 

= niet openbaar



Procedure in vogelvlucht

• Verzoek: max. 2 x 28 dagen

• Bezwaar: binnen zes weken indienen

• Besluit op bezwaar: na minimaal zes weken

• Beroep bij rechter: zitting na 6 à 12 maanden

• Plan dus 2 à 3 maanden vooruit!



Tot slot: voorbeeld ‘cipiers’

•WOB: sancties gevangenispersoneel

•Gegevens verstrekt in Excel-bestand

•Tendens er uit gehaald
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Dus: GA WOBBEN!

•Er is véél meer openbaar dan je 

denkt!

•Je hebt RECHT op die informatie!
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