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Datum: […] 
Onderwerp: Beslissing op Wob-verzoek 

 
Contactgegevens 
Telefoonnummer: 06-11766842  
E-mail: subsidieregeling@rvr.org 

 

 
Geachte …, 

 

Op 26 augustus 2020 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna genoemd: Wob) ingediend. In deze brief ga ik in op uw verzoek.  

 

Procesverloop 

Op 26 augustus 2020 hebben wij een verzoek op grond van de Wob ontvangen.  

 

Per brief van 21 oktober 2020 hebben wij geconcludeerd dat uw brief geen verzoek om 

openbaarmaking in de zin van artikel 3 lid 1 van de Wob is.  

 

Op 18 november 2020 heeft u bezwaar aangetekend tegen het niet in aanmerking nemen 

van uw verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wob. 

 

Op 18 februari 2021 hebben wij een beslissing op bezwaar genomen. In deze beslissing op 

bezwaar is besloten het bezwaar kennelijk gegrond te verklaren, het besluit van 21 oktober 

2020 te herroepen en is besloten het verzoek van 26 augustus 2020 te behandelen als een 

verzoek op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur. Bijgaand ontvangt u het 

nieuwe besluit op uw Wob-verzoek. 

 

Uw verzoek  

U verzoekt de Raad voor Rechtsbijstand om u alle besluiten in het kader van de 

Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand, inclusief alle adviezen van de 

adviescommissie en de onderliggende aanvragen te verschaffen.  

 

Besluit  

Wettelijk kader 

Eenieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke 

aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder de verantwoordelijkheid van 

een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf indienen (artikel 3, eerste lid van 

de Wob). Benadrukt dient te worden dat de Wob niet verplicht tot het vervaardigen van 

documenten, noch tot het bewerken van gegevens tot overzichten.  
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Artikel 3, vijfde lid, van de Wob bepaalt voorts dat een verzoek om informatie wordt 

ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Een 

bestuursorgaan zal het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege kunnen dan 

wel moeten laten wanneer zich één of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob 

genoemde uitzonderingsgronden en beperkingen voordoen.  

 

Zienswijze belanghebbende 

Op basis van de verplichtingen in de Wob is een eerste afweging gemaakt van de 

documenten die openbaar moeten worden gemaakt. Deze afweging is voorgelegd aan de 

belanghebbenden waarop de informatie betrekking heeft. Deze belanghebbenden zijn in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij hebben meerdere zienswijzen 

ontvangen.  

 

Zienswijze 1 (nummer 13)1 

Belanghebbende verzoekt, kort samengevat, om specifieke informatie over 

businesspartners, technische specificaties van het product alsmede de werkwijze en 

doelstelling van het product niet te openbaren.  

 

Deze zienswijze heeft ons aanleiding gegeven om de eerste beoordeling van de documenten 

die betrekking hebben op deze belanghebbende deels te wijzigen. Wij hebben besloten om 

de namen van de businesspartners alsnog niet te openbaren. Voorgestelde wijzigen 

betreffende informatie over technische specificaties van het product alsmede de werkwijze 

en doelstelling van het product hebben wij deels overgenomen. Dit houdt in dat er naar 

aanleiding van de zienswijze een aantal gegevens alsnog niet openbaar worden gemaakt.  

 

Zienswijze 2 (nummer 14) 

Belanghebbende heeft geen bezwaar tegen het verstrekken van de informatie. 

 

Zienswijze 3 (nummer 20) 

Belanghebbende verzoekt, kort samengevat, om specifieke informatie niet te openbaren.  

 

Deze zienswijze heeft ons aanleiding gegeven om de eerste beoordeling van de documenten 

die betrekking hebben op deze belanghebbende deels te wijzigen. Wij hebben besloten om 

enkele van de voorgestelde wijzigingen niet openbaar te maken omdat ze bij nader inzien 

onder de weigeringsgrond van artikel 10 Wob vallen.  

 

Zienswijze 4 (nummer 22) 

Belanghebbende verzoekt, kort samengevat, om inhoudelijke informatie niet te openbaren.  

 

Deze zienswijze heeft ons aanleiding gegeven om de eerste beoordeling van de documenten 

die betrekking hebben op deze belanghebbende deels te wijzigen. Wij hebben besloten om 

enkele van de voorgestelde gegevens in de documenten niet openbaar te maken omdat ze 

bij nader inzien onder de weigeringsgrond van artikel 10 Wob vallen. Wij menen echter dat 

niet alle voorgedragen passages onder de weigeringsgrond valt omdat het algemene 

informatie betreft. Daarom is niet volledig aan de zienswijze tegemoet gekomen. 

 

Zienswijze 5 (nummer 27) 

Belanghebbende verzoekt, kort samengevat, om geen inhoudelijke gegevens openbaar te 

maken uit het aanvraagformulier.  

 

Deze zienswijze heeft ons aanleiding gegeven om de eerste beoordeling van de documenten 

die betrekking hebben op deze belanghebbende deels te wijzigen.  

 

                                           
1 De nummering tussen haakjes correspondeert met de nummering van aanvragen op de inventarislijst. 
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Het doel van een Wob-verzoek is om inzake te geven in de bestuurlijke besluitvorming. Het 

in zijn geheel niet openbaar maken van het aanvraagformulier is dan ook in strijd met het 

doel van de Wob. Wel hebben we enkele gegevens onzichtbaar gemaakt op grond van 

artikel 10 Wob.  

 

Zienswijze 6 (nummer 33) 

Belanghebbende heeft geen bezwaar tegen het verstrekken van de informatie. 

 

Inventarisatie documenten 

In de bijlage bij dit besluit is een inventarislijst van de documenten opgenomen waar u om 

heeft gevraagd. In deze inventarislijst staat vermeld welke documenten wij in bezit hebben, 

of de documenten volledig, deels of niet openbaar worden gemaakt en op grond van welke 

weigeringsgrond zoals opgenomen in artikel 10 en 11 van de Wob. Deze inventarislijst hoort 

bij en maakt onderdeel uit van de motivering van dit besluit.  

 

Beoordeling verzoek 

Ten aanzien van de vraag in hoeverre de informatie in de door u verzochte documenten 

openbaar kan worden gemaakt, hebben wij de volgende beoordeling gemaakt. In een aantal 

documenten zijn passages zwart gemaakt en een aantal documenten wordt in het geheel 

niet verstrekt op grond van de weigeringsgronden van artikel 10 en 11 van de Wob. Dit 

wordt hieronder nader toegelicht.  

 

Reeds openbare informatie 

U heeft deels om informatie gevraagd die reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar is. 

Dit betreft informatie die te vinden is op de website van de Kamer van Koophandel. De Wob 

is niet van toepassing op reeds openbare documenten. In het overzicht in de bijlage wordt 

aangegeven waar u de openbare informatie kunt vinden.  

 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 onder e van de Wob) 

In sommige documenten worden namen genoemd. In de documenten staan bovendien 

persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen, handtekeningen en 

parafen alsook persoonlijke informatie zoals curriculum vitae.  

 

Deze persoonsgegevens zien op personen die niet vanuit hun functie in de openbaarheid 

treden. Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de 

persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd zwaarder moet wegen dan het belang 

van openbaarheid. Wij zijn van mening dat volledige openbaarmaking van de door u 

gevraagde documenten inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het 

belang van openbaarmaking weegt in dit geval niet op tegen het belang van de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bij de documenten betrokken 

personen. Daarom hebben wij besloten onderhavige door u gevraagde informatie op grond 

van artikel 10, tweede lid aanhef en onder e, Wob niet aan u te verstrekken. Wij hebben 

deze informatie in de documenten weggelakt. Hierbij verwijzen wij naar de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 januari 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:321). 

 

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie (artikel 10 lid 1 onder d van de Wob) dan wel het 

voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10 lid 2 onder g van de 

Wob) 

Sommige documenten betreft informatie die naar onze inschatting bedrijfsgevoelig zijn of 

gegevens waarvan openbaarmaking daarvan de subsidieaanvrager mogelijk onevenredig 

kan benadelen. Wij zijn van oordeel dat het belang van openbaarmaking van deze 

informatie niet opweegt tegen dat van het voorkomen van onevenredige benadeling of dat 

de informatie bedrijfsgevoelig is.  

De gevraagde documenten bevatten specifieke informatie over innovatieve ideeën en 

oplossingen van aanvragers van de Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand. 
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Openbaarmaking van de volledige documenten zou betekenen dat de aanvragers naar onze 

mening onevenredig worden benadeeld. Openbaarmaking gaat in die situatie te ver omdat 

dan een derde met deze informatie het plan zou kunnen uitvoeren. Derhalve hebben wij een 

afweging gemaakt welke informatie op grond van artikel 10 eerste lid aanhef onder d van 

de Wob, dan wel op grond van artikel 10 tweede lid aanhef onder g van de Wob niet 

openbaar wordt gemaakt.  

 

Enkel de specifieke informatie over de uitvoering van het plan wordt niet verstrekt. 

Algemene informatie over de activiteiten die niet te herleiden zijn naar hoe de activiteit 

specifiek gaat worden uitgevoerd worden wel openbaar gemaakt. Een deel van de 

informatie is primair op grond van artikel 10, tweede lid aanhef onder d van de Wob en 

subsidiair op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob weggelakt. Wij 

hebben besloten deze informatie niet aan u te verstrekken.   

 

Besluit 

Op grond van bovenstaande motivering hebben wij besloten uw Wob-verzoek deels toe te 

kennen en deels te weigeren.  

 

Verstrekken documenten 

In verband met de ingediende zienswijzen en de aard van de documenten wordt verwacht 

dat belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen het verstrekken van bepaalde 

informatie. Daarom verstrekken wij de informatie, op grond van het bepaalde in artikel 6, 

vijfde lid, van de Wob, niet direct, maar twee weken na het verzenden van deze beslissing. 

Het verstrekken van de informatie wordt verder uitgesteld indien de belanghebbende binnen 

twee weken bezwaar maakt tegen dit besluit. Indien dit het geval is, dan wordt u hierover 

geïnformeerd.  

 

Verstrekkingsvorm 

De stukken worden verstrekt via publicatie op de website www.rvr.org. Zodra de stukken 

zijn gepubliceerd laten wij u dit weten.  

 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met het besluit en wilt u bezwaar maken? In de bijlage leest u hoe u 

dit kunt doen. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over het besluit, zijn uw gegevens niet juist of bent u het niet eens met het 

besluit? Neemt u dan contact met ons op via 06-11766842 of via subsidieregeling@rvr.org. 

We nemen dan samen met u het besluit door.  

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

dr. I.D. Nijboer  

Algemeen directeur/ Bestuurder  

 

Bijlagen 

I. Uitleg bij het maken van bezwaar 

II. Artikelen 10 en 11 Wob 

III. Inventarislijst 

  

http://www.rvr.org/
mailto:subsidieregeling@rvr.org
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Bijlage I 

 

Uitleg bij het maken van bezwaar 

  

Hoe maakt u bezwaar?  

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit. Zorgt u dat u binnen zes 

weken na de datum van ons besluit bezwaar maakt? Anders kunnen wij uw bezwaar niet 

meer behandelen. Hieronder leest u hoe u bezwaar kunt maken.  

 

U kunt uw bezwaarschrift per brief richten aan:  

 

Raad voor Rechtsbijstand 

Commissie voor Bezwaar 

Croeselaan 15 

3521 BJ Utrecht 

 

Als u bezwaar maakt, dan moet u de volgende gegevens vermelden: een afschrift van de 

beslissing waartegen u bezwaar indient; de datum van verzending van uw bezwaarschrift; 

uw naam en contactgegevens en de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te worden. U kunt ook bewijsstukken meesturen. 

 

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Vanwege de eis 

van schriftelijkheid die de Awb stelt, is het niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. 

 

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen  

Zolang u nog geen beslissing heeft gekregen op uw bezwaar blijft ons besluit bijna altijd 

geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te 

oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: 

www.rechtspraak.nl. Klik hiervoor op > Naar de rechter > Een rechtszaak starten > 

Voorlopig oordeel bij spoed.  

 

Aanvragen  

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen: 

  

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Naar de rechter > Een rechtszaak 

starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Verzoek indienen > Verzoekschrift tijdens 

lopende bezwaarprocedure;  

2. U stuurt een brief naar: sector bestuursrecht van de rechtbank <naam>. Het adres is: 

<adres>. In deze brief geeft u aan: uw naam en adres, wat het spoedeisend belang is, 

wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden, het besluit waartegen uw 

bezwaar loopt en eventuele documenten en foto’s ter ondersteuning van uw standpunt.  

 

Kosten  

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op 

www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. Klik hiervoor op > Tarieven griffierecht > 

Bestuursrecht.  
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Bijlage II 

 

Artikel 10 van de Wob 

 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene 

verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 

de persoonlijke levenssfeer maakt. 

 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor 

zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van 

de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 

derden. 

 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken 

persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

 

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het 

zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-

informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 

afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-

informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 

opweegt tegen het daar genoemde belang. 

 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-

informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 

 

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van 

milieu-informatie. 

 

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 

voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking 

genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 
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Artikel 11 van de Wob 

 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van 

intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 

beleidsopvattingen. 

 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 

herleidbare vorm worden verstrekt. 

 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 

persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 

bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie 

voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 

bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 

van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 

verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van 

overeenkomstige toepassing. 


