
Het geschjl betreft de wágeáng van de nllnjster van Jusfjfje tot gegevensverstrekhng ud
het strafdossjer van twee voetbalvandalen. In zjjn Wob-verzoek beroept appellant zjch op
een eerdere verstrekhng van strafiechtelijke gegevens op verzoek aan de ~ met het
oog op een te treflèn udslujfjngsmaatregel (stadjonverbod). De nllnjster staat op het stand-
punt dat het lIjtgangspunt van de Wob weJjswaar js dat jnwIlJjgjng van een verzoek tot
algemene bekendmaJdng leidt, maar dat jn bepaalde gevallen aan een verzoeker met een
speáfiek pubJjek belang, jnfàrmafje kan worden verstrekt zonder dat daarmee de jnfàrmafje
voor een iéder openbaar wordt. In een dergelijk geval zou beoordeeld djenen te worden of-
in plaats van het algemene ofpubJjeke belang bij openbaarmalong - het speáfieke pubhéke
belang zwaarder diént te wegen dan de jn art. lO Jjd 2 van de Wobgenoemde belangen.
Volgens de J11Jnjsterjs de KNVB belast met de behartifpng van een dergelijk speáfiek pu-
bJjek belang, te weten: de bestrijding van het voetbalvandaJjsme. Appellant zou 11Jéteen
bijzonder, zwaarwegend pubJjek belang beharfjgen.
De Afdehng bestuursrechtspraak oordeelt als volgt: 'Het recht op openbaarmalong inge-
volge de Wob diént UJislujtend het pllbJjeke belang van een goede en democrafjsche be-
stuursvoeáng, welk belang de Wob vooronderstelt. Het komt jedere burger in gelijke mate
toe. Daarom kan ten aanZJén van de openbaarhád geen onderscheid worden gemaakt naar
gelang de persoon of de oogmerken van de verzoeker. Bij de te veráchten belangenafive-
gjng worden dan ook betrokken het algemene of pllbJjeke belang bij' openbaarmaJdng van
de gevraagde jnfàrmafje en de door de (relafjeve) wejgenngsgronden te beschermen belan-
gen, maar njet het speáfieke belang van de verzoeker. Deze belangenafivegjng kan njet
leiden tot 11Jétalgemene openbaannaJdng, dat wIl zeggen slechts bekendmaJdng aan een
bepaalde verzoeker met een speáfiek belang. ,

De verzoeker in deze Wob-zaak (Damen) verzocht de minister van Justitie, verantwoordelijk
bestuursorgaan voor het Openbaar Ministerie, om openbaarmaking van dezelfde persoons-
gegevens uit de strafdossiers van twee voetbalvandalen, als die welke in 1989 - in verband
met de beoogde oplegging van een stadionverbod - door de officier van justitie aan de KNVB
waren verstrekt. Het tegen deze openbaarmaking door betrokkenen ingestelde beroep bij de
Afdeling rechtspraak werd bij uitspraak van 7 januari 1992 (Bijlage NJB 2 april 1992, af!. 14)
verworpen. Nadien kreeg de verstrekking van strafrechtelijke gegevens van voetbalvandalen
door het Openbaar Ministerie aan de KNVB een structureel karakter.
Het aan deze uitspraak ten grondslag liggende Wob-verzoek dateert van 10 november 1992,
het in bezwaar bevestigde weigeringsbesluit van de minister van Justitie van 8 september
1999. De minister motiveert zijn weigering tot openbaarmaking als volgt: het uitgangspunt
van de Wob is weliswaar dat inwilliging van een verzoek algemene openbaarmaking van de
betreffende documenten tot gevolg heeft, maar in bepaalde gevallen ligt dat anders en kan
aan een verzoeker die is belast met een specifiek publiek belang informatie worden verstrekt



zonder dat daarmee de informatie voor een ieder openbaar wordt. Want in een dergelijk
geval dient te worden beoordeeld of - in plaats van het algemene belang bij openbaarmaking
- het specifieke publieke belang van de verzoeker in de afweging zwaarder dient te wegen
dan de in art. 10 lid 2 van de Wob genoemde belangen.
Volgens de minister is de KNVB belast met zo'n specifiek publiek belang: de bestrijding van
het voetbalvandalisme. Hierdoor wordt de KNVB immers in staat gesteld om voetbalvandalen
van wedstrijden uit te sluiten. Dit 'publieke belang van de bestrijding van het voetbalvanda-
lisme' weegt in dit geval zwaarder dan de privacy van betrokkenen. Omdat appellant niet een
bijzonder, zwaarwegend publiek belang behartigt waarvoor hij deze informatie nodig heeft,
dient daarentegen in zijn geval het 'publieke belang van openbaarmaking' te worden afgewo-
gen tegen de in art. 10 lid 2 van de Wob genoemde belangen. Naar het oordeel van de mi-
nister wegen de in art. 10 lid 2 aanhef en sub e en g van de Wob genoemde belangen
zwaarder dan het belang van openbaarmaking, zodat de afwijzing van het openbaarma-
kingsverzoek is gehandhaafd.

Een dergelijke differentiatie in Wob-aanspraken wordt door de Afdeling niet geaccepteerd. Dit
blijkt uit de beslissende rechtsoverweging die is weergegeven in de aanhef van deze noot.
Toegespitst op de voorliggende casus stelt de Afdeling vast dat de gegevens uit de strafdos-
siers met toepassing van de Wob door de minister aan de KNVB zijn verstrekt en 'derhalve
moeten worden geacht desgevraagd voor iedere burger beschikbaar te zijn'. De minister
heeft de afwijzing van het verzoek van appellant tot de verstrekking van deze gegevens ten
onrechte gehandhaafd. Het beroep is derhalve gegrond. De Afdeling vernietigt het besluit op
bezwaar en draagt de minister op om een nieuw besluit te nemen.

Deze uitspraak is van belangrijke dogmatische betekenis voor de Wob. De Afdeling bevestigt
eerdere rechtspraak waarin het recht op openbaarmaking op grond van deze wet - in het
verlengde van de wetsgeschiedenis - nader is afgebakend. Kern hiervan is dat het recht op
openbaarmaking in de Wob aan een ieder in gelijke mate toekomt, uitgaande van het publie-
ke belang van openbaarheid met het oog op een goede en democratische bestuursvoering.
Dat het dit publieke belang is dat bij de belangenafweging met de weigeringsgronden in art.
10 van de Wob betrokken moet worden, en niet het individuele belang van de verzoeker,
heeft de Afdeling reeds eerder en herhaald uitgesproken. Zie ABRvS 20 april 1995, «JB»
1995/143 en AB 1995, 364, ABRvS 13 mei 1996, AB 1999, 189, m.nt. Sew en ABRvS 29
augustus 1996, <dB» 1996/201, m.nt. H. Koning. De betekenis van het beginsel van gelijke
behandeling in de Wob blijkt reeds uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
26 juli 1999 «dB» 1999/226).
Deze uitspraak staat in het teken van de doorwerking van het gelijkheidsbeginsel in de Wob
- het beginsel: eenmaal openbaar is altijd openbaar -, toegespitst op de vraag of selectieve
openbaarmaking op basis van differentiatie in het (publieke) belang en oogmerk van de
verzoeker is toegestaan. Een dergelijk onderscheid wordt door de Afdeling uitdrukkelijk ver-
worpen. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob komt een ieder toe en in gelijke
mate. Het specifieke belang of oogmerk van de verzoeker mag dus niet doorwerken in de



belangenafweging op basis van art. 10 lid 2 Wob. Dat geldt dus ook indien, zoals bij de ge-
gevensverstrekking aan de KNVB, het belang van de verzoeker een publiek belang is.
De Afdeling heeft het in deze uitspraak geformuleerde verbod op selectieve openbaarmaking
nadien nog bevestigd in haar uitspraak van 4 december 2002 «dB» 2003/34, m.nt. BvM). De
Afdeling oordeelt hierin dat er naast de Wob voor het bestuursorgaan geen ruimte is voor het
voeren van een beleid dat strekt tot gerichte openbaarmaking aan verzoeker, onder analoge
toepassing van de weigeringsgronden van de Wob. Met deze uitspraak heeft de Afdeling een
poging om naast de Wob, en complementair aan de Wet bescherming persoonsgegevens,
een - op art. 10 Grondwet gebaseerd - bijzonder inzagerecht voor betrokkenen (asielzoe-
kers) te vestigen, in de kiem gesmoord. Sindsdien is sprake van vaste rechtspraak met stan-
daardoverwegingen, die ook niet meer in rechte ter discussie is gesteld.
De relevantie van deze uitspraak gaat echter verder dan de dogmatische herijking van het
stelsel van de Wob vanaf het midden van de jaren negentig. Deze Wob-uitspraak werkte
tevens versnellend op de rechtsontwikkeling van de tweede pijler van informatiebetrekkingen
in het bestuursrecht onder de noemer privacy en gegevensbescherming. Want naast het
openbaarheidsrecht in de Wob was in die periode sprake van een snel groeiend aantal nieu-
we grondslagen van gegevensverstrekking in privacywetten en bijzondere informatieregimes
in bestuursrechtelijke sectorwetten. Deze uitspraak riep tevens een halt toe aan het toene-
mende gebruik van de Wob, als grondslag van - interbestuurlijke - gegevensverstrekking
c.q. gegevensverstrekking door overheidsinstanties aan derden, in aanvulling op de verstrek-
kingsbevoegdheden in de op 1 juli 1989 in werking getreden Wet persoonsregistraties (in
2001 vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens). Een sterke groei van het
aantal sectorale informatieregelingen was dan ook het gevolg. Voor de verwerking van straf-
rechtelijke gegevens door het Openbaar Ministerie kwam er in 2004 zelfs een nieuwe priva-
cywet bij: de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), naast de Wbp en de Wet
politieregisters (in 2007 vervangen door de Wet politiegegevens).
De feitelijke ontwikkeling van een toenemende gegevensuitwisseling ging derhalve na deze
uitspraak gewoon door, echter met een wijziging van wettelijke grondslag.
Annoteren in retrospectief leidt ertoe dat de relevantie van een rechterlijke uitspraak tevens
moet worden bezien vanuit de rechtsontwikkeling nadien. In dit geval kan dat niet zonder de
Europese en internationale dimensie hierbij te betrekken, met name de vraag of het stelsel
van de Wob, waar het gaat om aanspraken en belangenafweging, verenigbaar is met het
openbaarheidsregime in het gemeenschapsrecht, in het bijzonder met Verordening (EG) nr.
1049/2001 betreffende de toegang tot documenten.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ons land op enige termijn zal toetreden tot de op 27
november 2008 vastgestelde 'Convention on Access to Official Documents' van de Raad van
Europa. Een nieuwe - ook dogmatische - herijking van de Wob, zoals mede op basis van
deze uitspraak uitgekristalliseerd, staat dus op de wetgevingsagenda, nu echter in het per-
spectief van de internationale rechtsontwikkeling inzake openbaarheid van bestuur.
De hiervoor opgenomen Afdelingsuitspraak is voorts opnieuw actueel geworden omdat in
een door het ministerie van BZK gepubliceerd voorontwerp tot herziening van de Wob
(B.M.J. van der Meulen, Voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie, Den Haag 2006)
zowel een individueel recht op openbaarmaking als een algemene grondslag van gegevens-
uitwisseling tussen overheidsinstanties is opgenomen. Met dit voorontwerp wordt derhalve



beoogd om terug te keren tot de situatie van voor deze Afdelingsuitspraak, zij het via uitbrei-
ding van aanspraken.

Het waarom van deze casus en uitspraak blijkt tegen de achtergrond van de - slepende -
rechtsontwikkeling inzake privacy en gegevensbescherming in de jaren tachtig van de vorige
eeuwen de doorwerking daarvan in de toepassing van de Wob. Hoewel het kabinet reeds in
1969 de beslissing nam om een algemene privacywet tot stand te brengen, heeft het tot 1 juli
1989 geduurd voordat de Wet persoonsregistraties in werking kon treden. Met de herziening
van de Grondwet in 1983 is eerder in art. 10 het - klassieke - grondrecht op eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer opgenomen, aangevuld met een regelingsplicht van de wetgever
inzake gegevensbescherming. De opneming van een dergelijke regelingsplicht spoort met de
Europese rechtsontwikkeling, in het bijzonder met het uit 1981 daterende Verdrag nr. 108
van de Raad van Europa betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Hoe die rege-
ling eruit moet zien, is na de inwerkingtreding in 1998 van Richtlijn 95/46/EG primair een
zaak van gemeenschapsrecht. De combinatie van de beperkingsclausules in art. 10 Gw en
art. 8 EVRM impliceert qua rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens, dat deze
sinds 1983 herleidbaar dient te zijn op een formeelwettelijke grondslag, waarbij die grondslag
- naast eisen van proportionaliteit en subsidiariteit - tevens dient te voldoen aan specifieke
eisen van rechtszekerheid (legaliteit en specialiteit). Met de inwerkingtreding van de Wpr in
1989 werd voorzien in een algemene wettelijke (beperkings)grondslag. Daarmee waren de
problemen niet geheel uit de wereld. Het toepassingsbereik van de Wpr was beperkt tot
vooral geautomatiseerde persoonsregistraties. Een belangrijk deel van de traditionele gege-
vensverwerking binnen de overheid - dossierverzamelingen en losse dossiers - viel daar-
mee buiten de regeling. Bovendien was de Wpr niet van toepassing op de politiële gege-
vensverwerking. De Wet politieregisters dateert van 1990.
Dit verklaart waarom de Wob steeds vaker werd gebruikt als wettelijke grondslag van gege-
vensverstrekking. De voorliggende casus is daarvan een illustratie.

In mijn proefschrift heb ik deze - haperende - rechtsontwikkeling uitvoerig beschreven,
evenals de parallelle rechtsvorming via beleidsregels, privacyreglementen en jurisprudentie
op basis van bestaande wet- en regelgeving (G. Overkleeft-Verburg, Oe Wet persoonsregis-
traties. Norm, toepassing en evaluatie, Zwolle 1995, hoofdstukken 1 Um 3). De Wob bood
daartoe enige ruimte vanwege de bewoordingen van de art. 2 en 3 lid 1. Laatstgenoemde
bepaling, waarin het recht van een ieder om een bestuursorgaan om informatie in documen-
ten te verzoeken, bleef vrijwel ongewijzigd. Art. 2 luidde aanvankelijk: 'Een overheidsorgaan
verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij de wet bepaalde, infor-
matie overeenkomstig deze wet.' Eerst bij de implementatie van het Verdrag van Aarhus
(Stb. 2004, 518) is aan art. 2 de zinsnede toegevoegd: 'en gaat daarbij uit van het algemeen
belang van openbaarmaking van informatie'. Afgezien van de bewoordingen is ook de toe-
lichting op deze bepaling in de wetsgeschiedenis niet echt helder. Zo wordt betoogd dat de
Wob ervan uitgaat dat bij de beoordeling van een verzoek om informatie het belang van de



verzoeker bij de informatie in beginsel geen rol speelt. Daarnaast wordt echter opgemerkt:
'Het belang van de verzoeker mag niet in zijn nadeel werken, maar het kennis hebben van
het belang kan voor het overheidsorgaan noodzakelijk zijn in het kader van de toetsing aan
de relatieve uitzonderingsgronden. Het belang van de verzoeker kan dan zeer wel ten gunste
van de openbaarheid van de gevraagde informatie werken.' En voorts: 'De rechter zal om tot
een goed oordeel te kunnen komen een afweging moeten maken van alle in het geding
zijnde belangen' (Kamerstukken" 1986-1987, 19 859, nr. 3, p. 17). Eerst bij de toelichting op
de weigeringsgronden in art. 10 Wob wordt het 'publiek belang van de informatieverschaffing'
sterker benadrukt (nr. 3, p. 26-27 en 35).
Door deze 'opvangfunctie' kreeg de Wob in uitvoeringspraktijk en jurisprudentie een min of
meer multifunctioneel karakter. En wel op een drietal punten, te weten: a) een individueel
inzagerecht van de verzoeker, b) grondslag van interbestuurlijke gegevensuitwisseling en c)
grondslag van gegevensverstrekking aan privaatrechtelijke organisaties buiten de overheid.
Zie ter illustratie van het recht op toegang tot bepaalde stukken op basis van een persoonlijk
belang, de uitspraak van de ARRvS van 30 september 1985 (AB 1987, 154), waarin verzoe-
ker op grond van de Wob de facto een inzagerecht in zijn politiegegevens kreeg. Andere
voorbeelden van deze categorie betreffen inzage in (stukken uit) een bijstandsdossier, een
belastingdossier, een dossier bij de BVD, een adoptiedossier bij de kinderbescherming en
een strafdossier, terwijl dit individuele Wob-inzagerecht van betrokkene ook van toepassing
werd geacht op ambtsberichten in asielprocedures. Dogmatisch gezien ging het in deze
gevallen van inzage om de uitoefening van een grondrechtelijk gegarandeerd privacyrecht,
corresponderend met de door het EHRM geformuleerde positieve verplichting tot inzage
jegens de geregistreerde op grond van art. 8 EVRM (EHRM 7 juli 1989, NJ 1991, 659, Gas-
kin), zoals naar geldende rechtsopvatting tevens is begrepen in art. 10 Gw. Feitelijk werden
deze aanspraken gehonoreerd via het openbaarheidsrecht.
Een tweede categorie van Wob-verzoekers met een persoonlijk belang vroeg openbaarma-
king van documenten voor uiteenlopende doelen, zoals wetenschappelijk onderzoek of be-
wijsverkrijging. Tot het midden van de jaren negentig zijn ook dit type Wob-verzoeken met
zekere regelmaat gehonoreerd.
Afgezien van het gebruik van de Wob als grondslag van gegevensverstrekking aan privaat-
rechtelijke organisaties buiten de overheid, zoals aan de KNVB, is deze wet in de uitvoe-
ringspraktijk ook ingeroepen in geval van bestuurlijke informatiebehoeften. In de uitvoerings-
praktijk werd de Wob steeds vaker aangevoerd als grondslag van grootschalige en structure-
le - interbestuurlijke - uitwisseling van persoonsgegevens, anticiperend op of in aanvulling
op het verstrekkingenregime in de Wpr. Want evenals thans onder de Wbp (art. 8 sub c) het
geval is, gold openbaarmaking op grond van de Wob ook onder de Wpr reeds als - rechtma-
tige - gegevensverstrekking 'ingevolge een wettelijk voorschrift'. Des te ruimer het Wob-
toepassingsbereik, des te minder problemen met het verstrekkingenregime van de Wpr. Wat
de complementariteit van de Wob aan de Wpr betreft, vormde de Wob in deze 'overgangspe-
riode' dus de pleister op het gebrek aan ambtelijke wetgevingscapaciteit en daadkracht van
de wetgever om met name de sectorale wetgeving tijdig aan te passen aan de sterke groei
van de geautomatiseerde gegevensverwerking en onderlinge gegevensuitwisseling in het
openbaar bestuur en samenwerking met politie, justitie en private partijen. Dit specifieke
gebruik van de Wob - al dan niet vastgelegd in convenanten - heeft weinig weerslag gevon-
den in de rechtspraak, maar was breed bekend.



Het hiervoor geschetste beeld van de rechtspraak dient echter in zoverre te worden genuan-
ceerd, dat de Afdeling bestuursrechtspraak vanaf het midden van de jaren 90 in steeds meer
gevallen het publieke belang van openbaarmaking als afwegingsfactor in de belangenafwe-
ging op basis van art. 10 lid 2 van de Wob aanvoert en toepast. Dat is met name het geval
indien verzoekers een uitdrukkelijk beroep op hun specifieke persoonlijke belang bij open-
baarmaking (gaan) doen. Een tweede factor is de groeiende onvrede met het gebruik van de
Wob voor structurele uitwisseling van persoonsgegevens door overheidsinstanties. Niet
alleen groeit het besef dat sprake is van oneigenlijk gebruik van de Wob, maar ook dat dit
type gegevensuitwisseling op de nieuwe privacywetgeving - Wet persoonsregistraties en
Wet politieregisters - dient te zijn gebaseerd.

De toenemende betekenis van de strafrechtelijke gegevensverwerking door het OM en het
gebruik van de Wob als wettelijke grondslag van gegevensverstrekking aan derden voor
buiten de strafrechtspleging gelegen doelen, past geheel in de hiervoor geschetste ontwikke-
ling. Twee elementen springen eruit. In de eerste plaats de geleidelijke taakverruiming van
de officier van justitie, met name waar het gaat om handhavingsbeleid, afstemming met
'handhavingspartners' en het faciliteren van samenwerking door gegevensuitwisseling. De
open norm van art. 124 van de Wet op de rechterlijke organisatie laat daar ook ruimte voor.
Aanvankelijk was de Wpr niet op deze gegevensverzameling van toepassing omdat deze
wegens onvoldoende systematisering niet als persoonsregistratie in de zin van deze wet kon
worden aangemerkt. Vandaar dat de gegevensverstrekking aan de KNVB op een fictief Wob-
verzoek werd gebaseerd. In de interpretatie van de Registratiekamer (thans CBP) is het
begrip persoonsregistratie geleidelijk aan verruimd, corresponderend met een verbreding van
het toepassingsbereik van de Wpr. Met de invoering in 1988 van Compas, een geautomati-
seerd systeem van zaaksregistratie, en de (latere) vaststelling van een privacyreglement,
kwam de verzameling van de strafdossiers bij het OM definitief onder de werkingssfeer van
de Wpr te vallen. Vanaf dat tijdstip bleef de Wob voor het OM nog wel van betekenis, echter
vooral als aanvullende grondslag van gegevensverstrekking, beperkt tot die gevallen waarin
de Wpr en vanaf 2001 de Wbp daartoe geen ruimte bood. In 2004 verving de Wjsg de Wbp.
Sindsdien valt de verwerking van strafvorderlijke gegevens door het OM onder een afzonder-
lijkewet.
Dat het aspect van het publieke belang van openbaarmaking als afwegingsfactor ook in
oudere jurisprudentie een rol speelt, met name bij verstrekking van persoonsgegevens aan
derden, blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 augustus 1996
inzake de door de officier van justitie aan de PTT verleende inzage in een jegens een mede-
werker opgemaakte processen-verbaal van de Fiod «dB» 1996/201, m.nt. H. Koning).
Meende de rechtbank nog dat een dergelijke inzage onder de Wob geoorloofd was vanwege
de bijzondere positie van PTT Telecom als werkgever en de aan haar werknemers te stellen
zeer hoge eisen van betrouwbaarheid - denk aan het grondrechtelijk telefoongeheim -, de
Afdeling wil daar niet van weten, oordelend dat het belang van de PTT een specifiek belang
is dat, anders dan het publieke belang van openbaarmaking, niet bij de belangenafweging in
het kader van de Wob kan worden betrokken. In zijn uitspraak van 16 januari 1997 «dB»
1997/26) inzake de verstrekking aan de minister van Binnenlandse Zaken van een rapport



van de rijksrecherche over corruptiepraktijken van de burgemeester van Brunssum ligt dat
anders. Ook hierin oordeelt de Afdeling dat het specifieke belang van de verzoeker bij ver-
strekking van de gevraagde informatie in beginsel geen belang is dat wordt betrokken bij de
belangenafweging. Anders dan in de PTT-uitspraak gaat het in dit geval echter om informa-
tieverstrekking ten dienste van het zwaarwegende belang van de integriteit van het binnen-
lands bestuur. Twee elementen zijn daarbij van belang. Het rapport betreft het functioneren
van appellant als burgemeester en binnen het wettelijk kader is het de taak van de minister
van BZK om op het functioneren van deze bestuurders toezicht op te houden. Bovendien
berust deze gegevensverstrekking op een specifieke opdracht in de circulaire van de minister
van Justitie aan de procureurs-generaal. In mijn lezing van deze uitspraak benoemt de Afde-
ling derhalve impliciet dit zwaarwegende integriteitsbelang als publiek belang van openbaar-
making. Het gaat dus niet om het bijzondere belang van de minister, maar om een algemeen
publiek belang.

In de hiervoor opgenomen uitspraak van 25 april 2000 omtrent de verstrekking van per-
soonsgegevens uit de strafdossiers van een tweetal voetbalvandalen aan de KNVB komt de
(Voorzitter) Afdeling bestuursrechtspraak, in het verlengde van een uitspraak van de Recht-
bank Zwolle van 6 mei 1999 «dB» 1999/144, m.nt. R.J.N.S), terug van zijn eerdere uitspra-
ken inzake deze verstrekkingen van 7 januari 1992 (Bijlage NJB 2 april 1992, afl. 14) en 5
maart 1990 (KG 1990, 143). Die waren gebaseerd op de Wob jo. een circulaire van de minis-
ter van Justitie aan de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, met de instructie om infor-
matieverzoeken van de KNVB in beginsel te honoreren. Het doel hiervan was de KNVB in
staat te stellen tot het nemen van een gemotiveerde uitsluitingsmaatregel of stadionverbod,
een vorm van private handhaving. De gegevensverstrekking kon niet onder de Wpr worden
gebracht, omdat de toenmalige verzameling van handmatige strafdossiers (nog) onvoldoen-
de gestructureerd was om als persoonsregistratie in de zin van art. 1 van deze wet te worden
aangemerkt. De Afdeling concludeert dit ook. Het zou echter niet anders zijn geweest indien
de verzameling van strafrechtsdossiers wel als persoonsregistratie aangemerkt zou zijn.
Gezien het verstrekkingenregime van de Wpr, met name art. 11 lid 1, kon een gegevensver-
strekking aan een particuliere organisatie als de KNVB slechts als Wob-verstrekking (inge-
volge wettelijk voorschrift) rechtmatig zijn. Het ging hier immers om een gegevensverstrek-
king die niet kon gelden als voortvloeiend uit het doel in de zin van de Wpr, terwijl de toe-
stemming van betrokkenen om begrijpelijke redenen niet aan de orde was.
De acceptatie van het gebruik van de Wob als - complementaire - verstrekkingsgrondslag
blijkt uitdrukkelijk uit de volgende overweging in de Voorzittersuitspraak van 1990: 'Voor-
alsnog gaan Wij er derhalve van uit dat bij afwezigheid van een speciale regeling te dezen de
Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is.' En in haar uitspraak van 1992 overweegt
de Afdeling: 'Gelet op het vorenstaande is de Afd. van oordeel dat de Wob en de voormelde
circulaires aan de procureurs-generaal (...) in dit geval het toetsingskader vormen.' Vervol-
gens voert de Voorzitter van de Afdeling een dubbele redelijkheidstoetsing uit, zowel ten
aanzien van de circulaire als van het openbaarmakingsbesluit, uitgaande van een door de
wetgever beoogde terughoudendheid bij de verstrekking van dit type gegevens. Hij over-
weegt echter groot gewicht te hechten aan het met de openbaarmaking van de gevraagde



gegevens gediende 'onomstreden belang van de beteugeling van het voetbalvandalisme',
hetgeen in zijn belangenafweging dan ook prevaleert. De Afdeling oordeelt in overeenkom-
stige zin, uitgaande van 'het grote belang dat is gediend met de bestrijding van het voetbal-
vandalisme'. Opmerkelijk is dat de bestuursrechter in beide uitspraken uitgaat van een alge-
meen of publiek belang van openbaarmaking, namelijk dat van de beteugeling van het voet-
balvandalisme. Zie in dit verband ook de intensieve betrokkenheid van de Tweede Kamer
(Kamerstukken 112001-2002, 25 232, Voetbalvandalisme). Het is dit publieke belang dat in
de belangenafweging wordt verdisconteerd en niet het bijzondere belang van de KNVB.
In de hiervoor opgenomen, door Damen bij wijze van 'action research' uitgelokte uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak staat de vraag naar de toepassing van de Wob als
grondslag van verstrekking van strafrechtelijke gegevens door het OM niet meer ter discus-
sie. Waar het nu om gaat, is de vraag of de Wob als grondslag van selectieve gegevensver-
strekking kan worden ingeroepen, contrair aan het beginsel van gelijke behandeling - een-
maal openbaar, altijd openbaar - dat door de Afdeling in haar uitspraak van 26 juli 1999
«dB» 1999/226) bij Wob-verzoeken reeds was aanvaard. Met zijn verzoek om openbaarma-
king van de eerder aan de KNVB verstrekte persoonsgegevens van een tweetal voetbalvan-
dalen legt Damen de bijl aan de wortel van het gebruik van de Wob als complementaire
verstrekkingsgrondslag voor zowel publieke als particuliere doeleinden. Het spreekt immers
voor zich dat in de hiervoor genoemde voorbeelden van inzage in persoons(straf)dossiers,
de Wob-verzoekers niet de bedoeling hadden dat honorering van hun informatieverzoek
ertoe zou leiden dat een derde op verzoek eveneens toegang tot het dossier zou krijgen. En
ook het OM maakte onderscheid tussen categorieën van verzoekers, met name waar het
ging om gevoelige persoonsgegevens.
In de hiervoor geschetste verruimde toepassing van de Wob was derhalve - stilzwijgend -
tevens het element van een gedifferentieerde openbaarmaking geslopen. De aanwijzingen
van de minister van Justitie in de genoemde circulaire aan de procureurs-generaal gingen
eveneens van die veronderstelling uit. Met zijn Wob-verzoek dwong Damen de Afdeling
bestuursrechtspraak om op dit punt dogmatisch kleur te bekennen. Een reddingspoging van
de zijde van de minister van Justitie om - anders dan in de voorafgaande procedures - de
bestrijding van voetbalvandalisme als specifiek publiek belang bij openbaarmaking van de
KNVB tot uitgangspunt te nemen, terwijl de weigering van de betreffende gegevens aan
Damen werd gemotiveerd met het ontbreken van een door hem te behartigen bijzonder
zwaarwegend publiek belang, mocht niet baten en miste ook overtuigingskracht. Immers bij
de bestrijding van voetbalvandalisme gaat het de KNVB primair om een privaatrechtelijk
belang. Met de gegevensverstrekking aan deze organisatie werd nu juist de facilitering van
deze vorm van privaatrechtelijke zelfregulering beoogd, als onderdeel van de publieke hand-
havingstaak van het OM. En wat het aangevoerde wetenschappelijk belang van Damen
betrof, dat spoorde met eerdere, hiervoor genoemde Wob-verstrekkingen ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek.

Met deze uitspraak heeft de Afdeling de aanspraak op informatie in documenten in de Wob
definitief afgebakend in overeenstemming met het karakter ervan in art. 110 Grondwet. Voor
selectieve openbaarmaking is geen ruimte meer, want, zo oordeelt de Afdeling, het recht op



openbaarmaking ingevolge de Wob komt iedere burger in gelijke mate toe, zodat geen on-
derscheid kan worden gemaakt naar gelang de persoon, het oogmerk of het belang van de
verzoeker. Het is dus het algemene of publieke belang bij openbaarmaking van de gevraag-
de informatie dat bij de te verrichten belangenafweging op grond van art. 10 lid 2 Wob be-
trokken dient te worden en niet het specifieke belang van de verzoeker. Deze belangenafwe-
ging kan dus niet leiden tot een niet algemene openbaarmaking, dat wil zeggen een be-
kendmaking aan een bepaalde verzoeker met een specifiek belang.
Inmiddels heeft het gelijkheidsbeginsel in het kader van de Wob een nieuwe dimensie gekre-
gen door gehonoreerde Wob-verzoeken elektronisch te publiceren op de websites van de
ministeries. Dit actieve openbaarmakingsbeleid kent echter uitzonderingen. De volledige
teksten worden alleen gepubliceerd als het gaat om informatie uit beleidsdossiers. Informatie
uit dossiers over natuurlijke personen en rechtspersonen wordt echter niet gepubliceerd
(Kamerstukken 112007-2008,29362 en 31200 VII, nr. 133).
Wat het algemene of publieke belang van openbaarmaking betreft, is het goed om in het oog
te houden dat hieraan niet getoetst wordt met betrekking tot het verzoek als zodanig. Er hoeft
door de verzoeker immers geen belang gesteld te worden (art. 3 lid 3), want de Wob gaat uit
van het bestaan van een publiek belang van een goede en democratische bestuursvoering.
Dat aan een Wob-verzoek een persoonlijk belang of oogmerk ten grondslag ligt, is dus voor
de besluitvorming niet relevant. Een dergelijk persoonlijk belang of oogmerk mag echter ook
niet meewegen in de belangenafweging op grond van art. 10 lid 2 Wob. Indien een relatieve
weigeringsgrond op grond van deze bepaling van toepassing is, geldt het publieke belang
van openbaarmaking als afwegingsfactor en blijven persoonlijke motieven van de verzoeker
buiten beschouwing.
Beers, die reeds eerder en veelvuldig voor een dergelijke lijn in de Wob-jurisprudentie gepleit
heeft, kon met deze uitspraak tevreden zijn (AAL. Beers, Commentaar op het voorstel voor
een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur, Zwolle 1987, p. 40 e.v.).
Het is de verdienste van Damen dat hij deze belangrijke concretisering in de Wob-
jurisprudentie van het gelijkheidsbeginsel in relatie tot het publiek belang van openbaarma-
king heeft uitgelokt. Zijn onvrede met het onder de Wob brengen van dit type gegevensver-
strekkingen was terecht. Of hij overigens tevreden is met de resultaten, vraag ik me gezien
zijn publicaties over deze zaak af (L.JA Damen, 'Het legaliteitsbeginsel als partieel gecodifi-
ceerde constitutionele norm', preadvies in H.R.B.M. Kummeling e.a., Het bestuursrecht als
agenda voor het staatsrecht, Deventer 1999, p. 35 e.v., 'Openbaarheid van bestuur in dis-
cussie. Hoe verder na de Peper-bonnetjes en de voetbalvandalen?', NJB 2000,37, p. 1813
e.v. en 'Openbaarheid is weer echte openbaarheid van bestuur', AA 49 (2000) 9, p. 663 e.v.).
Wat opvalt, is dat Damen zijn beschouwingen over de verstrekking van strafrechtelijke gege-
vens aan derden eenzijdig op de Wob en de rechtsstatelijke beginselen van legaliteit en
specialiteit toespitst en de parallelle rechtsontwikkeling van de privacywetgeving en de toe-
nemende betekenis van de privacygrondrechten vrijwel geheel negeert. Waar het gaat om
het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vormen de privacywetten
echter de concretisering van deze rechtsstatelijke legaliteits- en specialiteitsbeginselen. Met
zijn eenzijdige benadering is Damen niet alleen voorbijgegaan aan het element van anticipe-
rende rechtsvorming, maar heeft hij bovendien het misverstand bevorderd, dat de Wob bij
het bestuursrecht zou horen, de Wbp en andere privacywetten echter niet. Die verkokering
heeft een prijs, want in de huidige ontwikkeling van een elektronisch bestuur, wordt de Wbp,



de achterliggende Richtlijn 95/46/EG en de jurisprudentie van het Hof van Justitie steeds
belangrijker, niet alleen uit een oogpunt van rechtsbescherming, maar ook als grondslag van
verstrekking van persoonsgegevens. Zie in dit verband de uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van 2 juli 2003 (<<JB»2003/228) betreffende de verstrekking door het OM
van informatie uit een strafdossier aan de Koninklijke Landmacht op grond van art. 8 aanhef
en sub e Wbp. Het verschil tussen Wob en Wbp is dat laatstgenoemde wet uitdrukkelijk is
toegesneden op selectieve gegevensverstrekking (c.q. openbaarmaking).

De kern van deze uitspraak: het verbod op selectieve openbaarmaking, heeft belangrijke
consequenties voor de Wob als (complementaire) grondslag van gegevensverstrekking.
Openbaarmaking in de vorm van inzage in het eigen persoonsdossier is sindsdien niet meer
mogelijk, tenzij als consequentie de potentiële openbaarheid van het dossier jegens derden
wordt aanvaard. Verzoeker heeft dat echter zelf in de hand wanneer de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer in art. 10 lid 2 aanhef en sub e Wob in het geding is. Ingevolge art.
10 lid 3 is deze weigeringsgrond niet van toepassing indien de verzoeker met de verlangde
openbaarmaking heeft ingestemd. Die bepaling is in 2004 opgenomen bij de Wet uitvoering
Verdrag van Aarhus. Eerder had de Afdeling bestuursrechtspraak al bepaald dat toestem-
ming van betrokkene aan de toepassing van deze weigeringsgrond in de weg staat.
Vgl. art. 8 aanhef en sub a en art. 23 lid 1 aanhef en sub a Wbp. Uit laatstgenoemde bepa-
ling blijkt dat de persoonlijke toestemming eveneens relevant is indien sprake is van de abso-
lute weigeringsgrond in art. 10 lid 1 aanhef en sub d Wob betreffende de openbaarmaking
van bijzondere persoonsgegevens in de zin van art. 16 Wbp.
De verzoeker die op grond van de Wob inzage in op hemzelf betreffende stukken vraagt,
dient zelf het initiatief tot het geven van toestemming te nemen, in beginsel bij de indiening
van het verzoek. Het bestuursorgaan heeft geen onderzoeksplicht. Beroept het bestuursor-
gaan zich echter op meerdere weigeringsgronden, dan sorteert de toestemming niet het
gewenste effect. Dat is evenmin het geval indien tevens belangen van derden in het geding
zijn. Dit laatste deed zich voor in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 10
oktober 2007 (LJN BB5200) inzake toestemming van de curator van een geestelijk gehandi-
capte. Vanwege het risico van herleidbaarheid naar betrokkene was de toestemming van de
curator niet voldoende om aan de persoonlijke levenssfeer als weigeringsgrond voorbij te
gaan.
In het verlengde van de hiervoor opgenomen uitspraak is gepoogd om met het oog op een
ruimere inzage in persoonlijke stukken of persoonsdossiers alternatieven te bieden.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze weg geblokkeerd in haar uitspraak van 4 de-
cember 2002 (<<JB»2003/34, m.nt. BvM), waarin het ging om een bijzondere openbaarma-
kingsvariant voor asielzoekers die om inzage in ambtsberichten verzochten, gebaseerd op
art. 10 Grondwet in combinatie met een analoge toepassing van de weigeringsgronden in de
Wob. Een alternatief is het aanbod tot vertrouwelijke inzage aan de verzoeker. De Afdeling
accepteert deze variant, ervan uitgaande dat een dergelijke voorziening geheel losstaat van
de besluitvorming inzake het Wob-verzoek en de uitkomst van de belangenafweging dus niet
beïnvloedt. Zie de uitspraken van de Afdeling bestuursrecht van 28 april 2004 «dB»
2004/234, m.nt. dzz. en LJN A08476) betreffende de openbaarmaking van respectievelijk



rapporten en briefwisseling met betrekking tot het overlijden van een zoon in een penitentiai-
re inrichting.
Daarnaast zijn enkele uitspraken van de Afdeling aanwijsbaar waarin een Wob-verzoek
- mijns inziens ten onrechte - ambtshalve werd geconverteerd in een Wbp-inzageverzoek.
Zie mijn noot bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 16 februari 2005
«dB» 2005/101). Inmiddels is de Afdeling op dit punt een andere koers gaan varen. Wordt
op basis van de Wob inzage gevraagd in persoonlijke documenten, dan moet dit naar de
geldende maatstaven als Wob-verzoek worden beoordeeld en mag de rechtbank een derge-
lijk verzoek niet ambtshalve converteren in een inzageverzoek op grond van art. 35 Wbp
(ABRvS van 4 juni 2008, LJN BD3104). Evenmin mag appellant in hoger beroep een op de
Wob gebaseerd openbaarmakingsverzoek wijzigen in een Wbp-inzageverzoek (ABRvS 7
februari 2008, LJN BD6068).
Afgezien van het inzagerecht in art. 35 Wbp, als onderdeel van de rechtspositie van de gere-
gistreerde, biedt de Wbp tevens een zelfstandige wettelijke grondslag van verstrekking van
persoonsgegevens aan derden, zowel op initiatief van de verantwoordelijke als op verzoek.
Is de verantwoordelijke een bestuursorgaan, dan is een beslissing tot gegevensverstrekking
een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb en derhalve vatbaar voor bezwaar en beroep. Zie
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 2 juli 2003 «dB» 2003/228).
Wat de Wob en de Wbp en andere privacywetten betreft, kan er inmiddels van worden uitge-
gaan dat de verhouding hiertussen er één van samenloop is. De verzoeker kiest de grond-
slag van openbaarmaking c.q. gegevensverstrekking en het is aan het bestuursorgaan om
binnen dit wettelijk kader een besluit te nemen.
Waar het gaat om de inzage in het eigen persoonsdossier, uitgaande van een - uitsluitend -
persoonlijk belang bij openbaarmaking op grond van de Wob, is Daalder in zijn proefschrift
nog enigszins optimistisch, ervan uitgaande dat de Afdeling toegang op grond van de Wob
niet categorisch onmogelijk zou maken (E.J. Daalder, Toegang tot overheidsinformatie. Het
grensvlak tussen openbaarheid en vertrouwelijkheid, Den Haag 2005, p. 130). Terecht ver-
wijst hij naar de Wbp-wetgever, die nog uitging van een op de Wob gebaseerd aanvullend
inzagerecht met betrekking tot niet onder de werkingssfeer van de Wbp vallende persoons-
dossiers (Kamerstukken 111997-1998, 25 892, nr. 3, p. 55).
Voor een op de Wob gebaseerde complementaire inzage op grond van een persoonlijk be-
lang is het doek echter definitief gevallen met de uitspraak van de Afdeling van 7 februari
2008 (LJN BD6068). Hierin oordeelde de Afdeling, in het verlengde van de vaste rechtspraak
inzake het publiek belang van openbaarmaking, dat de schending van de persoonlijke le-
venssfeer van appellante, doordat haar verstrekking van het verlangde rapport wordt gewei-
gerd, een persoonlijk belang is, dat derhalve niet kan worden betrokken bij de te verrichten
belangenafweging in het kader van de Wob.
Deze uitspraak spoort met eerdere uitspraken, waarin een als publiek aangevoerd open-
baarheidsbelang door de Afdeling als persoonlijk werd gekwalificeerd. Voorbeelden zijn: de
effectuering van de beginselen van 'fair trial' en 'equality of arms' in art. 6 EVRM (ABRvS 16
december 1997, <dB» 1998/12 en ABRvS 13 augustus 2003, LJN AI1031), een adequaat
gebruik van het recht op inspraak bij een ontwerp-bestemmingsplan (ABRvS 14 mei 2003,
AB 2003, 241, m.nt. E.J. Daalder), het belang bij een boedelscheiding (ABRvS 11 februari
2005, LJN A03379), de uitoefening van de rechten in titel 15 van boek 1 BW (ABRvS 10



november 2004, AB 2005, 70, m.nt. PJS) en het kunnen aantonen van de (on)deugdelijkheid
van een ambtsbericht (ABRvS 6 oktober 2004, «JB» 2004/371).
Zoals hiervoor is toegelicht, moeten hiervan de gevallen worden onderscheiden waarin het
Wob-verzoek voortkomt uit een persoonlijk belang of motief, de zwaarwegendheid hiervan
door verzoeker echter niet wordt ingeroepen en in de belangenafweging op grond van art. 10
lid 2 ook geen rol speelt. De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 22 maart
2006 «dB» 2006/124, m.nt. dzz.) en 5 maart 2008 (BC5803) vormen hiervan een illustratie.
In deze gevallen vroeg een gyneacoloog van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam om open-
baarmaking van een onderzoeksrapport van de IGZ en onderliggende stukken, in verband
met de beëindiging van de met hem aangegane toelatingsovereenkomst.
Door de hiervoor genoemde Afdelingsuitspraak van 7 februari 2008 is een gat gevallen in de
bestuursrechtelijke rechtsbescherming van de geregistreerde waar het gaat om inzage in
persoonsdossiers die niet onder de werkingssfeer van een van de privacywetten vallen
(Wbp, Wet politiegegevens, Wjsg en Wet GBA), tenzij in de sectorwetgeving in een aanvul-
lend inzagerecht is voorzien. Dit valt te meer op, nu in art. 8 van het EU Handvest van de
grondrechten de rechten op inzage en correctie uitdrukkelijk als onderdeel van het grond-
recht op gegevensbescherming worden genoemd. Met de aanvaarding van het Verdrag van
Lissabon krijgt deze grondrechtencatalogus verbindende kracht voor zover het gaat om de
uitvoering van gemeenschapsrecht. Naar blijkt uit de jurisprudentie van de gemeenschaps-
rechter neemt het belang van grondrechtenjurisprudentie sterk toe. In de huidige situatie
betekent dit voor de betrokkene dat hij een grondrechtelijke aanspraak op een aanvullend
inzagerecht zal moeten afdwingen via de burgerlijke rechter.

9. De consequenties voor de interbestuurlijke gegevensuitwisseling en de
gegevensverstrekking aan derden

Het wegvallen van de Wob als grondslag van incidentele (en structurele) gegevensverstrek-
king tussen bestuursorganen heeft niet of nauwelijks consequenties gehad. Voor de gege-
vensverstrekking door bestuursorganen aan derden waren die consequenties zeer beperkt.
Zoals eerder opgemerkt, fungeerde de Wob als wettelijke verstrekkingsgrondslag vooral als
overgangsvoorziening, ter overbrugging van de periode die nodig was om de vernieuwing
van de gegevensverwerking in het openbaar bestuur in de vorm van informatiebetrekkingen
in algemene en sectorale wet- en regelgeving vast te leggen. Tegen de tijd van deze uit-
spraak was dit wetgevingsprogramma in volle gang en ten dele reeds gerealiseerd. De Wpr
werd per 1 september 2001 vervangen door de Wbp, die uitgaat van een ruimere werkings-
sfeer en meer ruimte biedt voor interbestuurlijke gegevensuitwisseling en gegevensverstrek-
king aan derden met het oog op de behartiging van publieke taken. De wetgeving met be-
trekking tot de justitiële gegevensverwerking is in twee etappes tot stand gekomen.
De eerste fase was die van de herziening van de Wet justitiële gegevens (Sfb. 2002, 552).
De tweede fase betrof de invoeging in deze wet van een nieuwe titel 2A betreffende de ver-
werking van strafvorderlijke gegevens door het OM (Sfb. 2004, 315). Sindsdien gaat het om
de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens of afgekort: de Wjsg. De herziening van de Wet
politieregisters heeft wat langer op zich laten wachten. De nieuwe Wet politiegegevens (Sfb.
2007, 300) trad eerst per 1 januari 2008 in werking. Daarnaast is een groot aantal sectorwet-
ten voorzien van specifieke informatieverplichtingen.



In de afgelopen jaren heeft de gegevensuitwisseling in en met het openbaar bestuur een
hoge vlucht genomen. Samenwerking is het sleutelwoord, dat op basis van convenanten en
privacyreglementen alle restricties in gegevensverwerking lijkt te doorbreken. Naar uit het
arrest Huber van 16 december 2009 «dB» 2009/52, m.nt. dzz.) blijkt, ziet het ernaar uit dat
het Hof van Justitie, toetsend aan Richtlijn 95/46/EG, de remmen op (interbestuurlijke) gege-
vensuitwisseling echter verder aanhaalt.

De verstrekking door het OM van strafvorderlijke gegevens aan de KNVB in verband met de
aanpak van het groeiende voetbalvandalisme is door deze Afdelingsuitspraak niet gehinderd.
Ten tijde van dit oordeel was de verwerking van strafdossiers binnen het OM in zoverre ge-
structureerd en geautomatiseerd (Compas) dat deze gegevensverzameling als persoonsre-
gistratie in de zin van de Wpr kon worden aangemerkt. Bovendien was het gebruiksdoel
ervan inmiddels verruimd, zodat de verstrekking van strafrechtelijke gegevens aan de KNVB
op deze grond als rechtmatig kon gelden. Deze praktijk werd voortgezet onder de Wbp. Dat
de Afdeling deze wet als grondslag van gegevensverstrekking door het OM accepteerde,
blijkt uit haar uitspraak van 2 juli 2003 (JN 2003/228). Sinds de inwerkingtreding van de Wjsg
is de informatieverstrekking door het OM op basis van Compas en de onderliggende straf-
dossiers aan derden voor doelen buiten de strafrechtspleging gebaseerd op deze wet en de
Aanwijzing Wjsg.
De Wjsg is echter geen uitputtende, aan de Wob derogerende regeling (G. Overkleeft-
Verburg, 'Openbaarheid van bestuur, privacywetgeving en gegevensverwerking door de
politie', P&I, Privacy en Informatie, 2007 (5), p. 194 e.v.). Dit betekent dat een beroep op de
Wob met betrekking tot de openbaarmaking van strafvorderlijke gegevens mogelijk blijft, zij
het dat de drempel zeer hoog is geworden. Wel speelt de Wob voor het OM nog een belang-
rijke rol waar het gaat om actieve openbaarmaking of voorlichting. Deze bevoegdheid is
nader genormeerd, zowel door de bestuursrechter (ABRvS 31 mei 2006, «JB» 2006/218,
m.nt. dzz.) als door de Hoge Raad (HR 13 juli 2007, LJN BA3161).
Een nieuwe ontwikkeling is het HvJ EG-arrest Huber van 16 december 2008 «dB» 2009/52,

m.nt. dzz.). Op basis van dit arrest is aannemelijk dat de verwerking van criminele gegevens
op ruimere schaal onder de werking van Richtlijn 95/46/EG valt dan eerder op grond van art.
3 van deze regeling is aangenomen. De vraag is of de verstrekking van strafrechtelijke gege-
vens aan de KNVB is aan te merken als een activiteit die binnen de werkingssfeer van het
gemeenschapsrecht valt. Naar ik meen is dat het geval. Bij de opstelling van de Wjsg is
hiermee rekening gehouden. Het verbod op selectieve openbaarmaking in de Wob blijkt dus
ook om deze reden noodzakelijk.
Inmiddels wordt met de bestrijding van het voetbalvandalisme een nieuwe weg ingeslagen.
Het Wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Kamer-
stukken 112007-2008, 31 467, ms. 1-3) beoogt de burgemeester en de officier van justitie te
voorzien van preventieve instrumenten van rechtshandhaving. Een onderdeel hiervan is de
opneming van een nieuw art. 172 in de Gemeentewet dat de burgemeester de bevoegdheid
geeft om 'aan een persoon die herhaaldelijk groepsgewijs de openbare orde heeft verstoord
of daarbij een leidende rol heeft gehad, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de
openbare orde' een bevel te geven, te weten een gebieds- of groepsgebod, al dan niet in



combinatie met een meldingsplicht. Deze bevoegdheid stelt hoge eisen aan de gegevens-
verwerking. De woorden 'dossier' en 'samenwerking' worden in de MvT dan ook veelvuldig
gebruikt. Specifieke aandacht voor de daarmee samenhangende rechtsvragen is er echter
niet.

In zijn proefschrift heeft Daalder ter afsluiting van zijn bespreking van het persoonlijk belang
als grondslag van inzage de volgende aanbeveling opgenomen: 'Het verdient aanbeveling
een wettelijke regeling tot stand te brengen waarin zowel natuurlijke personen als rechtsper-
sonen een recht krijgen op informatie die over hen bij een bestuursorgaan aanwezig is. Zo-
lang een dergelijke regeling ontbreekt, mag aan degene die een dergelijk verzoek doet niet
worden tegengeworpen dat de Wob selectieve informatievoorziening niet toestaat' (p. 133).
Naar hiervoor is weergegeven, heeft de Afdeling wat betreft een verruimde toepassing van
de Wob met betrekking tot individuele inzagerechten anders geoordeeld. Daalders pleidooi
voor een specifiek wettelijk inzageregime in het bestuursrecht, in aanvulling op Wbp en Wob,
is aantrekkelijk. Wel vraag ik me af of een dergelijke voorziening in de Wob opgenomen zou
moeten worden. Wat natuurlijke personen betreft ligt de Wbp meer voor de hand, zij het dat
een dergelijke aanvulling op bezwaren stuit. Niet alleen vanwege het bezwaar tegen 'goldpla-
ting' in de Wbp, maar ook vanwege de doorbreking van de symmetrie in normstelling tussen
de publieke en de private sector.
In zijn Voorontwerp voor een Algemene wet overheidsinformatie gaat Van der Meulen nog
een stap verder. In art. 1:2 van het concept formuleert hij de volgende aanspraak: 'Iedere
natuurlijke of rechtspersoon heeft een bijzonder recht op toegang tot de op hem betrekking
hebbende bij een overheidsorgaan berustende gegevens, behoudens bij of krachtens de wet
gestelde beperkingen.' Deze aanspraak is nader uitgewerkt in art. 6:1, in het tweede lid, qua
werkingssfeer nog eens uitgebreid met de informatie omtrent een overleden echtgenoot,
geregistreerd partner, kind of ouder van de aanvrager. Volgens de toelichting vloeit dit recht
niet voort uit de transparantie van overheidshandelen of een goede democratische bestuurs-
voering, maar vormt het een zelfstandig beginsel, dat - ten onrechte - nog niet eerder wette-
lijk is vastgelegd. Dit beginsel zou reeds ten dele uitwerking hebben gevonden in art. 30 lid 2
Wbp (het openbare register van gegevensverwerkingen) (p. 55-56). Daarnaast voorziet dit
voorontwerp in een aantal bijzondere verstrekkingen, waaronder selectieve openbaarmaking
aan de aanvrager (art. 6:2 t/m 6:4).
Pleit Daalder voor een 'reparatie' in relatie tot een complementair inzage recht van betrokke-
ne, mede in grondrechtelijk perspectief, bij Van der Meulen gaat het aan het publiek belang
van openbaarmaking gekoppeld verbod van selectieve openbaarmaking volledig op de
schop.
Zijn motivering mist echter overtuigingskracht. Een algemeen rechtsbeginsel van transparan-
tie, als door hem gesteld, is mij niet bekend. De verwijzing naar art. 30 lid 2 Wbp ziet eraan
voorbij dat het transparantiebeginsel in de privacywetgeving een onderdeel is van de rechts-
positie van betrokkene, als een voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van het inzage- en
correctie recht. De uitbreiding van deze individuele aanspraak op openbaarmaking in art. 6:1
lid 2 verbaast derhalve, niet omdat deze uitbreiding van de transparantieaanspraak onder
omstandigheden niet nuttig zou kunnen zijn, maar omdat deze op onderdelen in strijd komt



met grondrechtelijke aanspraken op geheimhouding en in het bijzonder met Richtlijn
95/46/EG. Tegen het regime van de bijzondere verstrekkingen zijn vergelijkbare bezwaren
aan te voeren.

Wat hiervoor nog niet aan de orde is gekomen, is de ontwikkeling van het Europees open-
baarmakingsrecht, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 1049/2001 betreffende de toegang
tot documenten en de invloed daarvan op het openbaarheidsrecht van de lidstaten.
Omdat sprake is van een intensivering van het gegevensverkeer tussen de lidstaten en de
instellingen, geldt steeds vaker dat openbaarmaking van stukken kan worden verlangd, niet
alleen van het betreffende bestuursorgaan in eigen land, maar ook van de Europese Com-
missie. In laatstgenoemd geval is de opvatting van de lidstaat niet doorslaggevend. Zie
hieromtrent het arrest van het Hof van Justitie van 18 december 2007, Zweden/Commissie
«dB» 2008/53, m.nt. dzz.) alsmede de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 9
april 2008, inzake aanbesteding stadskantoor Middelburg (<<JB»2008/123, m.nt. dzz.). Bo-
vendien krijgt de Wob in toenemende mate het karakter van implementatiewet (milieu-
informatie, hergebruik van overheidsinformatie en sectorale openbaarheidsverplichtingen),
hetgeen op de betreffende onderdelen van de Wob tot richtlijnconforme interpretatie ver-
plicht.
Het ligt daarom voor de hand om een vernieuwing van de Wob uit een oogpunt van gehar-
moniseerde rechtsvorming zoveel mogelijk toe te spitsen op het Europese openbaarmakings-
recht.
Wat het openbaarheidsbelang als afwegingsfactor betreft, spoort de Afdelingsjurisrudentie
inzake het algemeen of publiek belang van openbaarmaking sinds de hiervoor opgenomen
uitspraak met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, op basis van art. 2 van genoemde
verordening, in het bijzonder met zijn arrest van 1 juli 2008, Zweden en Turco/Raad «dB»
2008/174, m.nt. dzz.) betreffende de openbaarmaking van wetgevingsadviezen van de Raad.
Hierin gaat het om de betekenis van de zinsnede 'tenzij een hoger openbaar belang open-
baarmaking gebiedt' in art. 4 lid 2 en 3. Het begrip hoger openbaar belang is in deze context
de afwegingsfactor in relatie tot enkele, specifiek genoemde relatieve uitzonderingsgronden.
Daarbij wordt de betekenis van dit begrip nader ingekleurd op basis van overwegingen in de
considerans van de verordening. Het blijft dus niet bij het opvoeren van een min of meer
abstracte formule, zoals veelal in de Wob-jurisprudentie het geval is. In genoemd arrest
verbijzonderde het Hof dit openbaar belang als het algemeen belang van toegankelijkheid
van een document, rekening houdend met de voordelen van een grotere transparantie, met
name een betere deelneming van de burgers aan het besluitvormingsproces en een grotere
legitimiteit en meer doelmatigheid en verantwoordelijkheid van de administratie ten opzichte
van de burgers binnen een democratisch systeem. Er is voorts een nuanceverschil met het
door de Afdeling bestuursrechtspraak als afwegingsfactor gehanteerde publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering. In de Europese jurisprudentie krijgt het aspect
integriteitsbewaking een sterker accent.
Dat bijzondere belangen van toegang van de verzoekers niet onder deze verordening geho-
noreerd worden, blijkt met name uit het arrest van het Hof van 1 februari 2007 in de zaak
Sison/Raad (zaaknr. C-266/05 Pl. Hierin overweegt het Hof in punt 43: 'Wat ten derde het



bijzondere belang betreft dat rekwirant zou hebben bij kennisneming van de documenten
waarvan mededeling werd gevraagd, zij er op gewezen dat (...) het doel van Verordening nr.
1049/2001 is het publiek in het algemeen een recht van toegang te geven tot documenten
van de instellingen en niet regels voor te schrijven ter bescherming van het bijzondere belang
dat deze of gene bij toegang tot een van die documenten zou kunnen hebben.' Zie in dit
verband ook het belangrijke arrest van het Gerecht in Eerste Aanleg van 6 juli 2006 in de
zaak Franchet en Byk/Commissie (<<JB»2006/266, m.nt. dzz.). Hierin gaat het om de vraag
of het persoonlijk belang van de verzoekers tevens als algemeen belang heeft te gelden. Het
Gerecht overweegt in punt 138: 'Het algemene belang waarop verzoekers zich beroepen is
gelegen in de rechten van de verdediging. Het bestaan van de rechten van de verdediging
vormt stellig op zich een algemeen belang. In casu concretiseren zich deze rechten echter in
het subjectieve belang van verzoekers om zich te verdedigen, zodat het belang waarop
verzoekers zich beroepen, geen algemeen maar een particulier belang is.' Het bestaan van
een hoger openbaar belang als afwegingsfactor werd in deze arresten derhalve verworpen.
Verordening nr. 1049/2001 wordt momenteel herzien. Het wijzigingsvoorstel van de Commis-
sie van 30 april 2008 (COM(2008 229 def.) is in eerste lezing op 11 maart 2009 ingrijpend
geamendeerd door het Europees Parlement. De gewenste uitbreiding van openbaarheids-
aanspraken wordt gevonden door het opnemen van nadere betekenisbepalingen bij het
begrip openbaar belang als afwegingsfactor en bij de uitzonderingsgronden, vooral bij de
uitzonderingsgrond persoonlijke levenssfeer. Over de aanvaardbaarheid van deze voorstel-
len bij Commissie en Raad bestaat echter twijfel.
Aan de op 27 november 2008 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa vast-
gestelde 'Council of Europe Convention on Access to Official Documents' kunnen evenmin
argumenten worden ontleend om de Afdelingsjurisprudentie inzake het publiek belang van
openbaarmaking en het verbod op selectieve openbaarmaking te wijzigen. Dat blijkt mede uit
de nadruk op het gelijkheidsbeginsel in art. 2 lid 2 dat luidt: 'Each Party shall guarantee the
rights of everyone, without discrimination on any ground, to have access, on request, to
official documents held by public authorities.' Zie in dit verband ook art. 4 lid 1, waarin is
bepaald dat een verzoeker zijn verzoek niet behoeft te motiveren, ofwel: 'An applicant for an
official document shall not be obliged to give reasons for having access to the official docu-
ment'. Wat de uitzonderingsgronden betreft volgt dit verdrag dezelfde systematiek van Ver-
ordening nr. 1049/2001 en geldt het begrip 'overriding public interest in disclosure' in art. 3 lid
2 als afwegingsfactor in relatie tot de in het eerste lid genoemde - relatieve - uitzonderings-
gronden.
Naar verwachting zullen alle lidstaten van de EU tot dit verdrag toetreden en op termijn, na
aanvaarding van het Verdrag van Lissabon, ook de EU zelf. Dat bij de uitleg ervan mede zal
worden aangehaakt bij de rechtspraak van de gemeenschapsrechter is aannemelijk.
Verordening en Verdrag vormen een duidelijk afgebakend kader van het openbaarheids-
recht, parallel aan de algemene regelingen betreffende privacy en gegevensbescherming.
Wat de EU betreft gaat het daarbij om Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001,
mede ter uitwerking van het in 1981 vastgestelde Verdrag nr. 108 met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens van de Raad van Europa. Beide verdragen van de
Raad van Europa staan open voor internationale toetreding. Verdrag nr. 108 is bovendien op
weg om in het kader van de internationale rechtsontwikkeling tot standaard van privacybe-
scherming te worden verheven.



De hiervoor opgenomen uitspraak, waarin de Afdeling het beginsel van gelijke behandeling in
de Wob concretiseert in een verbod van selectieve openbaarmaking, vormt een belangrijk
onderdeel van de Wob-jurisprudentie. Hoewel deze dogmatische herijking reeds eerder was
ingezet, is het deze aansprekende casus van strafrechtelijke gegevensverstrekking door het
OM aan de KNVB geweest, die de definitieve omslag in toepassing van de Wob heeft be-
werkstelligd. De grondslag voor selectieve openbaarmaking c.q. gegevensverstrekking ligt in
de privacywetgeving en specifieke informatieregimes in sectorwetgeving. Dat de Wob een
periode van bredere toepassing kende, is verklaarbaar door de snelle ontwikkeling van de
geautomatiseerde gegevensverwerking en het achterblijven van de wetgever. Deze uitspraak
heeft helder en duidelijk een einde gemaakt aan dit oneigenlijk gebruik van de Wob. De
Europese ontwikkeling van het openbaarheidsrecht, zowel binnen de EU als in de Raad van
Europa, bevestigt de juistheid van deze dogmatische herijking. In dit perspectief dient het
uitbreiden van de Wob tot een algemene informatiewet dan ook te worden ontraden.


