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Geachte bestuur,
Graag informeer ik u met deze brief over een wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze
wet wordt gewijzigd in verband met het voorkomen van misbruik en treedt naar verwachting in werking
per 1 oktober 2016. De Unie heeft telkens gepleit voor een snelle behandeling en inwerkingtreding van
deze wetswijziging. Ik ben dan ook verheugd dat deze wet binnenkort in werking treedt.
Wijziging Wob (voorkoming misbruik)
Op 12 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wob. Met deze
wetswijziging wordt geregeld dat paragraaf 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet langer
van toepassing is op besluiten naar aanleiding van verzoeken om informatie op grond van de Wob. Dat
betekent dat een verzoeker geen dwangsommen meer kan innen, indien niet tijdig wordt beslist op een
Wob-verzoek. Hetzelfde gaat gelden voor verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Op deze manier wordt voorkomen dat verzoeken worden ingediend die niet gericht zijn op het verkrijgen (of hergebruiken) van informatie, maar op het innen van dwangsommen.
Met de wetswijziging wordt tevens geregeld dat, in afwijking van artikel 7.1, eerste lid, onder f., Awb, degene die in beroep kan gaan tegen het niet tijdig nemen van een besluit op een Wob-verzoek, eerst in bezwaar kan gaan. Ook wordt in de Wob opgenomen dat er geen kosten hoeven te worden vergoed, die een
belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, indien sprake is van misbruik. Voor nadere informatie verwijs ik u graag naar de betreffende kamerstukken
(EK 34.106). Uiteraard is het de bedoeling dat u zich blijft inspannen om verzoeken om informatie tijdig en
correct af te doen.
Initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid
Tot slot wil ik u nog wijzen op de behandeling van het initiatief-wetsvoorstel Wet open overheid. Dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer (kamerstukken EK 33.328). Het is de bedoeling dat deze wet
de Wob gaat vervangen. Op 7 juni 2016 heeft een expertmeeting plaatsgevonden over dit wetsvoorstel. De
Eerste Kamer heeft besloten de bespreking van de verdere procedure aan te houden tot
13 september 2016, teneinde kennis te kunnen nemen van het verslag van de gehouden expertmeeting
en de binnengekomen position papers. De Unie heeft samen met de VNG en het IPO inbreng geleverd tij-
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dens de expertmeeting. Ook is er gezamenlijk een position paper ingediend. De Unie steunt het doel van
de Wet open overheid, maar heeft bezwaren tegen de manier waarop deze doelen worden gerealiseerd.
Het wetsvoorstel zal forse administratieve lasten tot gevolg hebben. Als er meer duidelijkheid is over dit
wetsvoorstel zal ik u daarover informeren.
Voor meer informatie over de Wob of de Wet open overheid kunt u contact opnemen met Ilona ElfferichRodenburg (irodenburg@uvw.nl) of Ina Kraak (via de contactgegevens bovenaan deze brief).

Hoogachtend,

ir.ing. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

