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Geachte mevrouw Van Driel,
Bij brief van 19 oktober 2006 heeft u ons verzocht vòòr 1 februari 2007 te adviseren over het
voorontwerp van de Algemene wet overheidsinformatie. Wij ontvingen de brief met dit verzoek eerst op
31 januari 2007 in digitale vorm zodat wij, zoals telefonisch besproken, niet in staat zijn om binnen de
gestelde termijn te reageren. De reden van deze vertraging is onbekend, maar wij hebben uw brief in
elk geval niet per post ontvangen. Daarom zenden wij u thans een reactie op hoofdlijnen; een
inhoudelijke reactie doen wij u zo spoedig mogelijk toekomen.
In het voorontwerp van de Algemene wet overheidsinformatie (hierna te noemen: Awi) worden
voorstellen gedaan om in het verleden gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de Wet
openbaarheid van bestuur op te lossen. Hoewel het hier slechts om een voorontwerp gaat, acht u het
onderwerp van voldoende gewicht om reeds nu te onderzoeken of het voorontwerp wordt ervaren als
een adequate oplossing voor genoemde knelpunten.
Wij stellen vast dat het hier om een voorontwerp gaat, waarover wellicht nog veel discussie zal
plaatsvinden. Het bevat een voorstel voor samenvoeging van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: de Wob) en de Archiefwet en beoogt een zo compleet mogelijke regeling van het

informatierecht te geven. De werking van de Wob wordt naar het oordeel van de opstellers van het
voorontwerp belemmerd door het gebruik dat van de Wob wordt gemaakt voor andere vormen van
informatieverkeer dan openbaarmaking. Daarnaast moet daar waar openbaarheid een recht geeft op
informatie, dat recht ook kunnen worden uitgeoefend. Openbaarheid van informatie stond voorop bij
het concipiëren van het voorstel.
Wij kunnen in algemene zin deze uitgangspunten onderschrijven. Met u zijn wij van mening dat de
Wob een aantal rechtsregels bevat die in de praktijk aanleiding geven tot interpretatieverschillen.
Daarnaast is de trend naar meer transparantie in het openbaar bestuur onmiskenbaar een gegeven.
Een nieuw en ruimer openbaarheidsregime en de incorporatie van de Archiefwet en de Wob in een
nieuwe wet zorgen ervoor dat bij ons de behoefte bestaat de voorstellen al in een vroeg stadium bij
onze leden te toetsen. De voorgestelde wettelijke bepalingen hebben gevolgen voor onze leden daar
waar het gaat om de mate van transparantie.
Daarbij speelt tevens het voornemen van de stellers van het voorontwerp een rol om tot een uitbreiding
van het openbaarheidsregime tot andere dan overheidsorganen te komen. Artikel 2:5 van het
voorontwerp van de Awi voorziet nu in de mogelijkheid om de wet bij algemene maatregel van bestuur
van toepassing te verklaren op instanties die voldoen aan de in dit artikel genoemde criteria.
Daaronder valt blijkens het voorontwerp ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wij vragen
ons derhalve af wat de implicaties zijn van deze bepaling en zullen ons zorgvuldig beraden op een
nader in te nemen standpunt.
Wij menen derhalve tijd en ruimte nodig te hebben om tot consultatie van onze leden over te gaan. Op
basis van deze consultatie en nadere bestudering van het voorontwerp zullen wij u zo spoedig mogelijk
een inhoudelijke reactie zenden.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. S.E. Korthuis
lid directieraad
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