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De Woo kent de verplichting voor overheden 
om bepaalde categorieën informatie uit eigen 
beweging openbaar te maken. Van overheden 
wordt verwacht de informatiehuishouding op orde 
te hebben. Ook bevat de Woo een zorgplicht voor 
de overheid om documenten in goede, geordende 
en toegankelijke staat te houden. Daarnaast zijn 
maatregelen voorgeschreven om digitale documen-
ten duurzaam toegankelijk te maken. Kortom, het 
idee is: meer transparantie. Maar wat betekent dit 
voor uw bedrijf? Liggen uw bedrijfsgegevens straks 
sneller of makkelijker dan voorheen op straat? 

DELEN VAN INFORMATIE MET DE OVERHEID
Met de inwerkingtreding van de Woo moeten 

overheidsorganisaties zich transparanter opstellen 
om zo het belang van openbaarheid van publieke 
informatie beter te dienen, maar hoe zit het met uw 
(bedrijfs)belangen? Ook u communiceert immers 
met de overheid, denk aan het aanvragen van 
vergunningen en het verkrijgen van allerlei andere 
toestemmingen van de gemeente of provincie om 
uw bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Voor 
het aanvragen van subsidies zijn bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland talloze aanvragen 
gedaan in het kader van het Covid-19 steun- en 
herstelpakket. Om dit soort aanvragen of verzoe-
ken in behandeling te kunnen nemen en te beoor-
delen vraagt de betre� ende overheidsorganisatie 
om bedrijfsgevoelige informatie. Het kan gaan om 
administratieve gegevens, fi nanciële gegevens 

maar ook om informatie over productieprocessen, 
interne organisatiestructuren of de strategie van de 
onderneming. Worden deze gegevens niet aan-
geleverd, dan wordt de aanvraag of het verzoek 
niet in behandeling genomen. U bent dus wat dat 
betreft a� ankelijk van de overheid. Geen informa-
tieverstrekking betekent vaak geen medewerking 
aan uw aanvraag. Besluit u de gegevens te delen, 
dan gaat u ervan uit dat de overheid zorgvuldig met 
uw gegevens omgaat. U deelt immers de gegevens 
in goed vertrouwen en ten behoeve van de beoor-
deling en a� andeling van hetgeen is aangevraagd. 

GEEN BELANG  
Net als onder de Wob kan een Woo-verzoek 

door eenieder worden ingediend. De verzoeker 
hoeft daarbij geen belang te stellen. Deze hoeft 
dus niet te motiveren waarom en met welk doel de 
verzoeker de gegevens wenst te verkrijgen. In het 
verzoek dient alleen vermeld te worden over welke 
aangelegenheid verzoeker de informatie wenst te 
ontvangen. Een Woo-verzoek kan gedaan worden 
door een burger, maar ook door een concurrent of 
een milieuorganisatie. Deze informatie zou gebruikt 
kunnen worden voor een handhavingsverzoek. Dat 
raakt natuurlijk uw bedrijfsbelangen. 

UITZONDERINGEN OP OPENBAARHEID
De Woo bevat uitzonderingen op het uitgangs-

punt dat informatie openbaar is. De systematiek 
van de uitzonderingen in de Woo komt grotendeels 

overeen met de systematiek in de Wob. Onder-
scheid wordt gemaakt tussen absolute en relatieve 
uitzonderingsgronden. Als een absolute uitzonde-
ringsgrond aan de orde is, blijft openbaarmaking 
van de betre� ende openbaarmaking achterwege. 
Bij relatieve uitzonderingsgronden vindt een belan-
genafweging plaats. Voor bedrijven zijn vooral de 
(relatieve) uitzonderingsgronden die zien op (niet 
vertrouwelijk aan de overheid medegedeelde) con-
currentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegevens en 
milieu-informatie die betrekking heeft op emissies 
(schadelijke sto� en) in het milieu van belang. 

Als een relatieve uitzonderingsgrond aan de 
orde is, moet het door de betre� ende uitzonde-
ringsgrond beschermde belang worden afgewogen 
tegen het belang bij openbaarheid van de betrok-
ken informatie. Het gaat daarbij om het algemeen 
belang bij openbaarheid, een individueel belang bij 
openbaarheid speelt geen rol in de belangenafwe-
ging. Voor wat betreft bedrijfs- en fabricagegevens 
kan gedacht worden aan informatie die betrekking 
heeft op het fabricageproces, de strategie van een 
onderneming, o� ertes en andere concurrentiege-
voelige gegevens. De motiveringsplicht voor het 
bestuursorgaan ten aanzien van deze uitzonde-
ringsgrond is zwaar.

EMISSIEGEGEVENS
De informatie met betrekking tot emissiegege-

vens moet openbaar worden gemaakt. Door de 
ruime opvatting van dit begrip komt dus nog veel 
meer openbaar dan onder de Wob het geval was. 
Geen enkele weigeringsgrond kan nog worden 
opgevoerd ter voorkoming daarvan, zelfs niet als 
de hoge drempel van de motiveringsplicht zou 
worden gehaald. Van openbaarmaking van emissie-
gegevens kan alleen worden afgezien als het gaat 
om persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor 
intern beraad. Dan kan gedacht worden aan visies 
en standpunten, uitdrukkelijk niet aan feiten en 

prognoses. In alle overige gevallen zullen de emis-
siegegevens sowieso openbaar worden gemaakt. 

BESLISTERMIJN
De beslistermijn is nog steeds vier weken. Deze 

termijn kan nog met twee weken (dat was onder de 
Wob vier weken) worden verdaagd, maar alleen als 
de omvang of de gecompliceerdheid een verlen-
ging rechtvaardigt. Indien het bestuursorgaan voor-
nemens is informatie openbaar te maken die uw 
bedrijf betreft, dan kunt u daarover een zienswijze 
indienen. Mocht het bestuursorgaan uw zienswijze 
niet honoreren dan kunt u nog via een voorlopige 
voorziening bij de rechtbank proberen openbaar-
making tegen te houden. 

De Woo kent overigens geen overgangsrecht. 
Dat betekent dat de Woo sinds 1 mei 2022 van 
kracht is, ook op verzoeken die al vóór 1 mei 2022 
zijn gedaan en waarop nog niet is beslist. ■

RECHT EN REGELGEVING

LIGGEN DE GEGEVENS DIE IK DEEL MET DE 
OVERHEID STRAKS ZOMAAR OP STRAAT?

SINDS 1 MEI 2022 IS DE WET OPEN OVERHEID VAN KRACHT (WOO), ALS VERVANGER VAN 
DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB). DE WOO BEOOGT EEN MEER TRANSPARAN-
TE EN ACTIEF OPENBAAR MAKENDE OVERHEID, ZODAT HET BELANG VAN OPENBAARHEID 
VAN PUBLIEKE INFORMATIE VOOR DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT, DE BURGER, HET 
BESTUUR EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING BETER KAN WORDEN GEDIEND.
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