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Vindplaatsen

• De doorlopende tekst van de Woo (na verwerking Wijzigingswet Woo) 
staat in bijlage bij Kamerstukken II, 2021/22, 35112, nr. 28 
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1001897

• Zie voor geconsolideerde artikelsgewijze toelichting van de Woo: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1001898

• In de Handreiking Van Wob naar Woo zijn de nieuwe regels van de Woo
uitgelegd.
Zie: Handreiking Van Wob naar Woo is geactualiseerd | VNG



Wat houdt de Wet open overheid in?

“De Wet open overheid draagt 
eraan bij overheidsinformatie 
toegankelijker, transparanter, 
vindbaarder maken.” 



Wet open overheid (2022)

Artikel 1.1.
Recht op toegang
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder 
daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet 
gestelde beperkingen.



Drie hoofdstukken in de Wet open overheid

Actief openbaar, 
tenzij ...

• én een verplichting 
voor 11 categorieën

Passief openbaar

• verkorte termijn t.o.v. 
de Wob

Informatiehuishouding 
op orde

• zorgplicht



Verplichte openbaarmaking 11 categorieën, 
uiterlijk binnen twee weken, tenzij …
(dit artikel nog niet in werking getreden)

- wet- en regelgeving, incl. ontwerpen
- organisatiegegevens, incl. bereikbaarheid
- raadsstukken, incl. verslagen
- agenda’s en besluitenlijsten college B&W
- adviezen van adviescolleges en (soms) derden
- convenanten
- jaarplannen en jaarverslagen
- Woo-verzoeken
- onderzoeken, ambtelijk en extern
- beschikkingen, tenzij …
- klachten

Bron: digitaleoverheid.nl

Actief openbaar, 
tenzij ...



Hoe actief openbaar maken?

Verplichte openbaarmaking via digitale 
infrastructuur van minister BZK (PLOOI) 

Alternatief: subsidies aan niet-natuurlijke 
personen, anderen beschikkingen en 
klachtoordelen actief openbaar maken in 
de vorm van overzichten. 

Bron: digitaleoverheid.nl

Actief openbaar, 
tenzij ...



Zorgplicht:

Het op orde brengen van de 
digitale informatiehuishouding van 
de gemeente is een absolute 
randvoorwaarde voor de actieve en 
de passieve verstrekking van 
documenten.

Duurzaam en 
digitaal toegankelijk 



Wat betekent de Woo voor de griffier? (1/2)

• ondersteuning van raad, raadsvoorzitter, 
raadsfracties en raadsleden in hun rollen mbt
Woo.

• Woo is van toepassing op bestuursorganen (artikel 
2.2. Woo), dus op de gemeenteraad en haar 
organen, zowel actief als passief.

• Informatie-uitwisseling tussen griffier (of andere 
ambtenaren) en raadsleden of –fracties is niet 
openbaar (artikel 5.4a Woo).



Wat betekent de Woo voor de griffier?

• Informatie-uitwisseling (incl. mails, appjes e.d.) tussen 
griffier en burgemeester, wethouders of andere 
ambtenaren is in beginsel openbaar, tenzij een 
uitzonderingsgrond (artikelen 5.1 en 5.2 Woo).

• Informatie-uitwisseling (incl. mails, appjes e.d.) tussen een 
wethouder of burgemeester en de griffier, raadsleden of –
fracties is in beginsel openbaar, tenzij een 
uitzonderingsgrond (artikelen 5.1 en 5.2 Woo).

• Documenten moeten op grond van de Archiefwet worden 
bewaard als ze naar hun aard bestemd zijn om te berusten 
bij het bestuursorgaan.



Welke rol kiest de raad m.b.t. de Woo?

Bijvoorbeeld:
• Kaderstellend: Wat voor gemeente wil je zijn? Heeft de gemeente een visie 

of beleid over de relatie tussen gemeente en inwoners en de rol van de Woo
daarbij?

• Wat vraagt dat van de gemeente? Beschikt de gemeente over voldoende 
middelen (kennis, vaardigheden, budget) om met de Woo aan de slag te 
gaan?

• Controlerend: Wat gebeurt er al? Welke voornemens of activiteiten van het 
college zijn er ten aanzien van implementatie van de Woo? Is er een 
nulmeting en een plan van aanpak? Past de ambitie ten aanzien van 
implementatie bij de visie en het beleid?

• Volksvertegenwoordigend: Welke ervaringen hebben inwoners, 
ondernemers, journalisten met de Wob/Woo in de gemeente?
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