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AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE

5 december 2018, nr. 201708141/1/A3
(Mrs. F.C.M.A. Michiels, J.Th. Drop, J.J. van Eck)
m.nt. P.J. Stolk

Art. 25 Gemw; art. 10 lid 2 aanhef en onder g
WOB
ECLI:NL:RVS:2018:3991
Openbaarheid verslag functioneren raadslid?
Geheimhouding op grond van art. 25 Gemw.
Verzoek om openbaarmaking tevens verzoek
om opheffing geheimhouding. Opheffing van
de geheimhouding kan in de toekomst belemmerend werken voor het functioneren van de
fractievoorzitters en het openbaar bestuur op
Terschelling, maar kan ook de relatie tussen de
burgemeester en de fractievoorzitters schaden,
hetgeen een onevenredige benadeling voor betrokkenen oplevert. Gevoeligheid gespreksonderwerp.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uit
spraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140
zijn besluiten tot het opleggen van geheimhouding en
tot het weigeren van de opheffing daarvan primair ge
richt tot de leden van de raad. Deze besluiten hebben
voor hen rechtsgevolgen. In zijn algemeenheid is ech
ter niet uit te sluiten dat er personen of rechtspersonen
zijn die een zodanige betrokkenheid hebben bij stuk
ken waarvan geheimhouding is opgelegd, dat zij door
deze besluiten rechtstreeks in hun belangen worden
geraakt en zij daarom belanghebbende daarbij zijn.
De Afdeling heeft in die uitspraak vervolgens overwo
gen dat een verzoek om openbaarmaking van docu
menten ten aanzien waarvan geheimhouding is opge
legd, altijd tevens dient te worden opgevat als verzoek
om opheffing van die geheimhouding. Dit betekent
dat de indiener van het verzoek zowel belanghebben
de is bij het besluit op het verzoek om openbaarma
king als bij het besluit op het verzoek om opheffing
van de geheimhouding.
De rechtbank heeft terecht overwogen dat de
oplegging van de geheimhouding ten aanzien van
het gespreksverslag vaststaat en dat daarmee reke
ning moet worden gehouden bij de beoordeling van
het verzoek om openbaarmaking van het gespreks
verslag op grond van de Wob. Hoewel het verzoek
op grond van de Wob tevens moet worden opgevat
als een verzoek om opheffing van de geheimhou
ding, bestaat geen grond voor het oordeel dat in het
kader van dat laatste verzoek tevens dient te wor
den beoordeeld of de geheimhouding destijds te
recht is opgelegd. Hiertoe overweegt de Afdeling dat
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appellant 1 tegen het besluit tot oplegging van ge
heimhouding geen bezwaar heeft gemaakt. Dat het
besluit tot opleggen van geheimhouding niet aan
appellant 1 bekend is gemaakt, maakt dat niet an
ders. Het was aan appellant 1 om binnen twee we
ken nadat hij van het bestaan van het besluit op de
hoogte was geraakt of had kunnen raken, zijn be
zwaren kenbaar te maken. Nu hij dat niet heeft ge
daan, is dat besluit in rechte onaantastbaar. Der
halve staat thans alleen ter beoordeling of ten tijde
van het verzoek om opheffing ervan nog voldoende
grond bestond voor de geheimhouding. Hetgeen
appellant 1 heeft aangevoerd over de oplegging van
de geheimhouding aan het gespreksverslag behoeft
daarom geen bespreking. Voor het oordeel dat, zo
als appellant 1 heeft betoogd, de rechter een besluit
op een bezwaar tegen de oplegging van geheim
houding anders toetst dan een besluit op bezwaar
tegen de afwijzing van een verzoek om opheffing
van de geheimhouding, in die zin dat in het laatste
geval de toets terughoudender is, bestaat geen
grond. In beide gevallen toetst de rechter of het be
stuursorgaan zich, gelet op de inhoud van het stuk
ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd,
terecht op het standpunt heeft gesteld dat zich een
belang als bedoeld in art. 10 Wob voordoet en of het
bestuursorgaan in dit geval in redelijkheid op grond
van art. 25 Gemw geheimhouding kan opleggen.
De Afdeling heeft kennis genomen van het ge
spreksverslag. De burgemeester heeft terecht het be
lang van het voorkomen van onevenredige benade
ling van de bij het gesprek betrokken par
tij
en
aanwezig geacht. Opheffing van de geheimhouding
kan in de toekomst belemmerend werken voor het
functioneren van de fractievoorzitters en het open
baar bestuur op Terschelling, maar kan ook de rela
tie tussen de burgemeester en de fractievoorzitters
schaden, hetgeen een onevenredige benadeling voor
betrokkenen oplevert. Dat de persoon over wie het
gesprek ging, geen bezwaar heeft tegen openbaar
making van het stuk dan wel opheffing van de ge
heimhouding ervan, doet daaraan derhalve niet af.
De rechtbank heeft voorts terecht overwogen
dat de burgemeester in redelijkheid het belang van
het voorkomen van onevenredige benadeling van
betrokkenen, als bedoeld in art. 10 lid 2 aanhef en
onder g Wob, zwaarder heeft kunnen laten wegen
dan het belang van opheffing van de geheimhou
ding. De rechtbank heeft hierbij terecht betrokken
de gevoeligheid van het gespreksonderwerp en het
geen tijdens dat gesprek is besproken alsmede de
mogelijke gevolgen van dat gesprek voor de politie
ke verhoudingen op Terschelling. Voor het oordeel
dat een gesprek tussen bepaalde fractieleden en de
burgemeester over het functioneren van een speci
fiek raadslid inherent is aan het functioneren van
de gemeenteraad en het verslag van zo een gesprek
reeds daarom in het kader van het politieke debat
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openbaar zou moeten zijn, bestaat (…) geen grond.
Op die openbaarheid kan immers een uitzondering
worden gemaakt.
Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. Appellant 1, te Formerum, gemeente Terschelling,
2. De burgemeester van Terschelling,
appellanten, tegen de uitspraak van de Rechtbank
Noord-Nederland van 31 augustus 2017 in 16/4178
in het geding tussen:
Appellant 1,
en
De burgemeester.
Procesverloop

Overwegingen
Wet- en regelgeving

1.
Het wettelijk kader is opgenomen in de
bijlage. De bijlage maakt deel uit van deze uitspraak.
Inleiding

Bij besluit van 15 maart 2016 heeft de burgemeester het verzoek van appellant 1 om openbaarmaking van een verslag van een gesprek op
25 augustus 2014 (hierna: het gespreksverslag),
afgewezen.
Bij besluit van 16 september 2016 heeft de
burgemeester het door appellant 1 daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bij besluit van 11 januari 2017 heeft de burgemeester zijn besluit van 16 september 2016 gewijzigd in die zin dat hij het bezwaar deels gegrond heeft verklaard en het verzoek van
appellant 1 om de geheimhouding van het gespreksverslag op te heffen, heeft afgewezen.
Bij uitspraak van 31 augustus 2017 heeft de
rechtbank het door appellant 1 daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, voor zover dat is
gericht tegen het niet in het bestreden besluit van
16 september 2016 alsnog nemen van een besluit
op het verzoek van appellant 1 om opheffing van
de geheimhouding, het bestreden besluit vernietigd, voor zover daarin is geweigerd alsnog een
besluit te nemen op het verzoek van appellant 1
om opheffing van de geheimhouding, het beroep
ongegrond verklaard, voor zover dat is gericht tegen de overige onderdelen van het bestreden besluit en het beroep ongegrond verklaard, voor zover dat is gericht tegen het bestreden besluit van
11 januari 2017. Deze uitspraak is aangehecht
(niet opgenomen; red.).
Tegen deze uitspraak heeft appellant 1 hoger
beroep ingesteld.
De burgemeester heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven en incidenteel hoger beroep
ingesteld.
Bij brief van 9 januari 2018 heeft appellant 1
de Afdeling toestemming verleend als bedoeld in
artikel 8:29, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).
Appellant 1 heeft een reactie ingediend.
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De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 oktober 2018, waar appellant 1, vertegenwoordigd door mr. D. Kist en mr. M.S. Spek,
beiden advocaat te Amsterdam, en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. F.E. Stiemsma, bijgestaan door mr. J.R. van Angeren, advocaat te
Amsterdam, zijn verschenen.

2.
Op 25 augustus 2014 heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen de burgemeester, vier
fractievoorzitters van de gemeenteraad van Terschelling, de gemeentesecretaris en de griffier
van de gemeenteraad. Dat gesprek ging over het
handelen van A.C. Schweigmann, die daarbij als
toenmalig fractievoorzitter van de politieke partij
Plaatselijk Belang Terschelling (hierna: PBT) zelf
aanwezig was. Van dat gesprek is het gespreksverslag gemaakt. Bij brief van 25 december 2015
heeft appellant 1, als raadslid van PBT, de burgemeester verzocht om inzage in het gespreksverslag. Bij brief van 2 februari 2016 heeft de burgemeester die inzage geweigerd. Volgens de
burgemeester rust op het gespreksverslag geheimhouding als bedoeld in artikel 25, tweede
lid, van de Gemeentewet. Na overleg met de huidige fractievoorzitters heeft hij besloten de geheimhouding niet op te heffen.
3.
Op 29 februari 2016 heeft appellant 1 op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: Wob) de burgemeester verzocht om
openbaarmaking van het gespreksverslag.
Besluitvorming

4.
Bij het besluit van 15 maart 2016 heeft de
burgemeester het verzoek van appellant 1 om
openbaarmaking van het gespreksverslag afgewezen. Hij heeft hieraan ten grondslag gelegd dat
hij op het gespreksverslag geheimhouding heeft
opgelegd als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van
de Gemeentewet. De burgemeester heeft erop
gewezen dat de door hem opgelegde geheimhouding op een document blijft rusten, totdat hij
de geheimhouding opheft.
5.
De burgemeester heeft de afwijzing bij
het besluit van 16 september 2016 onder verbetering van de motivering gehandhaafd. De burgemeester heeft zich hiertoe op het standpunt gesteld dat hij op grond van artikel 25, tweede lid,
van de Gemeentewet de bevoegdheid heeft om
ten aanzien van stukken geheimhouding op te
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leggen, indien zich belangen voordoen als be
doeld in artikel 10 van de Wob. In dit geval heeft
hij de belangen uit artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder e en g, aanwezig geacht. Hiertoe is re
dengevend dat het gespreksverslag betrekking
heeft op een persoon en het belang van oneven
redige bevoordeling of benadeling van bij de aan
gelegenheid betrokken personen aan de orde is.
Gelet hierop heeft de burgemeester ten aanzien
van het gespreksverslag, ingevolge artikel 25,
tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding
opgelegd. De geheimhoudingsregeling uit de Ge
meentewet bevat een uitputtende openbaarma
kingsregeling die aan toepassing van de Wob in
de weg staat.
6.
Bij het besluit van 11 januari 2017 heeft de
burgemeester zijn besluit van 16 september 2016
gewijzigd. Hij heeft zich hiertoe op het standpunt
gesteld dat hij het verzoek van appellant 1 tevens
had moeten opvatten als een verzoek om ophef
fing van de geheimhouding. Hij heeft hiertoe ver
wezen naar de uitspraak van de Afdeling van
23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140. De
burgemeester heeft dat verzoek vervolgens afge
wezen.
Aangevallen uitspraak

7.
De rechtbank heeft overwogen dat de
burgemeester bij het besluit van 16 september
2016 ten onrechte niet heeft beslist op het ver
zoek tot opheffing van de geheimhouding en dat
dit besluit daarom in zoverre voor vernietiging in
aanmerking komt. De rechtbank heeft voorts
overwogen dat vaststaat dat de burgemeester ge
bruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid als be
doeld in artikel 25, tweede lid, van de Gemeente
wet. Het besluit tot oplegging van geheimhouding
is volgens de rechtbank niet in geschil. De recht
bank heeft ten slotte overwogen dat de burge
meester zich met juistheid op het standpunt
heeft gesteld dat opheffing van de geheimhou
ding ten aanzien van het gespreksverslag kan lei
den tot onevenredige benadeling van het functio
neren van de betrokken personen, onder wie de
burgemeester. De burgemeester heeft de ophef
fing van de geheimhouding en de openbaarma
king van het gespreksverslag daarom in redelijk
heid kunnen weigeren.
Hoger beroep

8.
Appellant 1 betoogt dat de rechtbank ten
onrechte heeft overwogen dat de oplegging van
de geheimhouding niet in geschil is en dat de ge
heimhouding vaststaat. Hij voert hiertoe aan dat
hij in zijn beroepschrift uitdrukkelijk heeft be
toogd dat het besluit tot oplegging van de ge
heimhouding in strijd is met artikel 25, tweede
lid, van de Gemeentewet en derhalve onrechtma
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tig is genomen. Nu tegen dat besluit zowel in be
zwaar als in beroep gronden zijn aangevoerd, had
de rechtbank ook dit besluit moeten toetsen en
had zij nooit tot het oordeel kunnen komen dat
oplegging van de geheimhouding ten aanzien
van het gespreksverslag een feit is waarmee reke
ning dient te worden gehouden en dat dit geen
onderwerp van geschil was. Bovendien dient een
verzoek tot openbaarmaking van stukken altijd
tevens te worden opgevat als een verzoek tot op
heffing van de geheimhouding. In het kader van
de vraag of geheimhouding zou moeten worden
opgeheven, dient ook te worden beoordeeld of de
redenen voor oplegging en de oplegging zelf
rechtmatig zijn, aldus appellant 1.
8.1.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwo
gen in de uitspraak van 23 november 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:3140 zijn besluiten tot het op
leggen van geheimhouding en tot het weigeren
van de opheffing daarvan primair gericht tot de
leden van de raad. Deze besluiten hebben voor
hen rechtsgevolgen. In zijn algemeenheid is ech
ter niet uit te sluiten dat er personen of rechtsper
sonen zijn die een zodanige betrokkenheid heb
ben bij stukken waarvan geheimhouding is
opgelegd, dat zij door deze besluiten rechtstreeks
in hun belangen worden geraakt en zij daarom
belanghebbende daarbij zijn. De Afdeling heeft in
die uitspraak vervolgens overwogen dat een ver
zoek om openbaarmaking van documenten ten
aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd, al
tijd tevens dient te worden opgevat als verzoek
om opheffing van die geheimhouding. Dit bete
kent dat de indiener van het verzoek zowel be
langhebbende is bij het besluit op het verzoek om
openbaarmaking als bij het besluit op het ver
zoek om opheffing van de geheimhouding.
8.2.
De rechtbank heeft terecht overwogen
dat de oplegging van de geheimhouding ten aan
zien van het gespreksverslag vaststaat en dat
daarmee rekening moet worden gehouden bij de
beoor
de
ling van het verzoek om openbaarma
king van het gespreksverslag op grond van de
Wob. Hoewel het verzoek op grond van de Wob
tevens moet worden opgevat als een verzoek om
opheffing van de geheimhouding, bestaat geen
grond voor het oordeel dat in het kader van dat
laatste verzoek tevens dient te worden beoor
deeld of de geheimhouding destijds terecht is op
gelegd. Hiertoe overweegt de Afdeling dat appel
lant 1 tegen het besluit tot oplegging van
geheimhouding geen bezwaar heeft gemaakt.
Dat het besluit tot opleggen van geheimhouding
niet aan appellant 1 bekend is gemaakt, maakt
dat niet anders. Het was aan appellant 1 om bin
nen twee weken nadat hij van het bestaan van
het besluit op de hoogte was geraakt of had kun
nen raken, zijn bezwaren kenbaar te maken. Nu
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hij dat niet heeft gedaan, is dat besluit in rechte
onaantastbaar. Derhalve staat thans alleen ter
beoordeling of ten tijde van het verzoek om op
heffing ervan nog voldoende grond bestond voor
de geheimhouding. Hetgeen appellant 1 heeft
aangevoerd over de oplegging van de geheim
houding aan het gespreksverslag behoeft daarom
geen bespreking. Voor het oordeel dat, zoals ap
pellant 1 heeft betoogd, de rechter een besluit op
een bezwaar tegen de oplegging van geheimhou
ding anders toetst dan een besluit op bezwaar te
gen de afwijzing van een verzoek om opheffing
van de geheimhouding, in die zin dat in het laat
ste geval de toets terughoudender is, bestaat geen
grond. In beide gevallen toetst de rechter of het
bestuursorgaan zich, gelet op de inhoud van het
stuk ten aanzien waarvan geheimhouding is op
gelegd, terecht op het standpunt heeft gesteld dat
zich een belang als bedoeld in artikel 10 van de
Wob voordoet en of het bestuursorgaan in dit ge
val in redelijkheid op grond van artikel 25 van de
Gemeentewet geheimhouding kan opleggen.
Het betoog faalt.
9.
Appellant 1 betoogt voorts dat de recht
bank ten onrechte heeft overwogen dat de burge
meester heeft mogen weigeren de geheimhou
ding op te heffen. Hij voert hiertoe aan dat de
belangen zoals opgenomen in artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder e en g, van de Wob zich niet
voordoen. Als die belangen zich al voordoen,
dient het publieke belang van openbaarmaking
in dit geval zwaarder te wegen dan de te bescher
men belangen die door de burgemeester worden
aangevoerd. Het zou aan een goed functioneren
de democratie in de weg staan als burgers niet
kunnen vernemen hoe binnen de politieke arena
wordt gedacht over het functioneren en de
ambtsbekleding van politici. Het voeren van een
gebruikelijk politiek debat tussen verschillende
fractieleden is inherent aan het functioneren van
de gemeenteraad. Het gesprek dat gaat over an
dere fractieleden dient, zoals gezegd, een politiek
debat te zijn dat in de politieke arena en dus ge
heel in de openbaarheid plaatsvindt, aldus appel
lant 1.
9.1.
Vooropgesteld wordt dat de raadsverga
dering, de agenda, de vergaderstukken en de be
sluitenlijsten van de raad op grond van de Ge
meentewet in beginsel openbaar zijn. Een
uitzondering geldt voor stukken waarop artikel
25 van de Gemeentewet is toegepast.
9.2.
De Afdeling heeft kennis genomen van
het gespreksverslag. De burgemeester heeft te
recht het belang van het voorkomen van oneven
redige benadeling van de bij het gesprek betrok
ken partijen aanwezig geacht. Opheffing van de
geheimhouding kan in de toekomst belemme
rend werken voor het functioneren van de frac
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tievoorzitters en het openbaar bestuur op Ter
schelling, maar kan ook de relatie tussen de
burgemeester en de fractievoorzitters schaden,
hetgeen een onevenredige benadeling voor be
trokkenen oplevert. Dat de persoon over wie het
gesprek ging, geen bezwaar heeft tegen open
baarmaking van het stuk dan wel opheffing van
de geheimhouding ervan, doet daaraan derhalve
niet af.
De rechtbank heeft voorts terecht overwogen
dat de burgemeester in redelijkheid het belang
van het voorkomen van onevenredige benadeling
van betrokkenen, als bedoeld in artikel 10, twee
de lid, aanhef en onder g, van de Wob, zwaarder
heeft kunnen laten wegen dan het belang van op
heffing van de geheimhouding. De rechtbank
heeft hierbij terecht betrokken de gevoeligheid
van het gespreksonderwerp en hetgeen tijdens
dat gesprek is besproken alsmede de mogelijke
gevolgen van dat gesprek voor de politieke ver
houdingen op Terschelling. Voor het oordeel dat
een gesprek tussen bepaalde fractieleden en de
burgemeester over het functioneren van een spe
cifiek raadslid inherent is aan het functioneren
van de gemeenteraad en het verslag van zo een
gesprek reeds daarom in het kader van het poli
tieke debat openbaar zou moeten zijn, bestaat
gelet op hetgeen onder 9.1 is overwogen geen
grond. Op die openbaarheid kan immers een uit
zondering worden gemaakt.
Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank
terecht overwogen dat de burgemeester in rede
lijkheid heeft kunnen weigeren de geheimhou
ding op te heffen.
Het betoog faalt.
10.
Het hoger beroep is ongegrond.
Incidenteel hoger beroep

11.
De burgemeester betoogt dat de recht
bank ten onrechte het besluit van 16 september
2016 heeft vernietigd, omdat de burgemeester
daarbij heeft nagelaten een besluit te nemen over
het verzoek tot opheffing van de geheimhouding.
Hij voert hiertoe aan dat hij dit gebrek reeds had
hersteld met het wijzigingsbesluit van 11 januari
2017. Bij dat besluit heeft hij immers alsnog be
sloten over de opheffing van de geheimhouding.
De wijziging gaat naar haar aard met gedeeltelij
ke intrekking van het oude besluit gepaard. Daar
mee is dat onderdeel van het besluit van 16 sep
tember 2016 komen te vervallen en is daarvoor in
de plaats gekomen de weigering om de geheim
houding die ten aanzien van het gespreksverslag
is opgelegd op te heffen. Hoewel wijziging van
een besluit niet in de weg staat aan vernietiging
van het oude besluit door de rechtbank, dient
daarbij wel belang te bestaan bij de indiener van
het beroepschrift. Appellant 1 heeft echter geen

Afl. 3 - 2019

AB

AB 2019/10

AB Rechtspraak Bestuursrecht

belang bij de vernietiging van het oude besluit, al
dus de burgemeester.
11.1.
Het besluit van 11 januari 2017 is een be
sluit als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van de
Awb. Bij dat besluit heeft de burgemeester zijn
besluit van 16 september 2016 gehandhaafd en
aangevuld. Daarmee is het besluit van 16 septem
ber 2016 vervangen. Ingevolge artikel 6:19, zesde
lid, van de Awb staat intrekking of vervanging van
het bestreden besluit niet in de weg aan vernieti
ging van dat besluit indien de indiener van het
beroepschrift daarbij belang heeft. Dit betekent
dat de rechtbank ten onrechte heeft nagelaten te
beoordelen of appellant 1 nog belang heeft bij
een vernietiging van het besluit van 16 septem
ber 2016. Zoals ter zitting toegelicht, heeft appel
lant 1 hierbij geen ander belang dan het door
hem betaalde griffierecht. Dat levert echter on
voldoende belang op. Van een ander belang bij
vernietiging van dat besluit is niet gebleken. De
rechtbank is derhalve ten onrechte overgegaan
tot een gedeeltelijke vernietiging van het besluit
van 16 september 2016.
Het betoog slaagt.
12.
Het incidenteel hoger beroep is gegrond.
Slotsom

13.
De aangevallen uitspraak dient te wor
den vernietigd, voor zover de rechtbank het be
sluit van 16 september 2016 heeft vernietigd,
voor zover daarin is geweigerd alsnog een besluit
te nemen op het verzoek van appellant 1 om op
heffing van de geheimhouding.
14.
Voor een proceskostenveroordeling be
staat geen aanleiding.
Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State:
I. verklaart het hoger beroep van appellant 1
ongegrond;
II. verklaart het incidenteel hoger beroep van de
burgemeester van Terschelling gegrond;
III. vernietigt de uitspraak van de rechtbank
Noord-Nederland van 31 augustus 2017 in 16/4178,
voor zover daarbij het bestreden besluit van
16 september 2016 is vernietigd, voor zover daarin
is geweigerd alsnog een besluit te nemen op het
verzoek van appellant 1 om opheffing van de ge
heimhouding;
IV. bevestigt de uitspraak voor het overige.
Noot

1.
Op grond van art. 25 lid 2 Gemw kan on
der meer de burgemeester geheimhouding op
leggen met betrekking tot de stukken die de bur

gemeester aan de raad of aan leden van de raad
overlegt. Als de stukken aan de raad worden
overgelegd dan dient de raad de geheimhouding
daarvan te bekrachtigen over
een
komstig lid 3
van art. 25 Gemw. De reden tot geheimhouding
dient aldus art. 25 Gemw gelegen te zijn in een
belang genoemd in art. 10 Wob.
2.
Blijkens de hier gepubliceerde uitspraak
heeft op 25 augustus 2014 een gesprek plaatsge
vonden tussen de burgemeester van Terschelling,
vier fractievoorzitters van de gemeenteraad van
Terschelling alsmede de secretaris en de griffier
van de gemeenteraad van Terschelling over het
functioneren van een voormalig fractievoorzitter
van de gemeenteraad. Hoewel niet vermeld, zal
omstreeks die datum door de burgemeester zijn
besloten tot geheimhouding op grond van art. 25
lid 2 Gemw. Dat is mijns inziens van belang om
dat over dat besluit tot geheimhouding van de
burgemeester wordt geoordeeld dat dit onher
roepelijk is geworden.
“Het was aan appellant 1 om binnen twee we
ken nadat hij van het bestaan van het besluit
op de hoogte was geraakt of had kunnen ra
ken, zijn bezwaren kenbaar te maken. Nu hij
dat niet heeft gedaan, is dat besluit in rechte
onaantastbaar.”
Appellant had zijn verzoek om inzage pas op
25 december 2015 gedaan en dat had eerder ge
moeten, zo is de redenering van de Afdeling. Ap
pellant 1 doet daarna op 29 december 2016 een
Wob-verzoek om het gespreksverslag.
3.
Over dat Wob-verzoek overweegt de Af
deling, verwijzend naar de uitspraak van 23 no
vember 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140,1 in de hier
gepubliceerde uitspraak dat een verzoek om
openbaarmaking van documenten ten aanzien
waarvan geheimhouding is opgelegd, altijd te
vens dient te worden opgevat als verzoek om op
heffing van die geheimhouding. Het opmerkelij
ke gevolg van dit uitgangspunt is dat via het
Wob-verzoek het inzageverzoek van 25 decem
ber 2015, dat geweigerd werd op grond van een
onherroepelijk geworden geheimhoudingsbe
sluit van de burgemeester, toch weer inhoudelijk
aan de orde komt in de procedure en ter beoorde
ling aan de rechter wordt voorgelegd.
4.
De Afdeling overweegt in de hier gepu
bliceerde uitspraak evenals in de uitspraak van
23 november 2016, wie belanghebbenden zijn bij
besluiten tot het opleggen van geheimhouding
en tot het weigeren van de opheffing daarvan.
Deze besluiten zijn primair gericht tot de leden
van de raad. Deze besluiten hebben voor hen
rechtsgevolgen. De Afdeling sluit daarbij niet uit
1

AB 2017/11, m.nt. M.A.J. West, Gst. 2017/50, m.nt. C.N. van der
Sluis en J. Korzelius, JB 2017/19, m.nt. J.L.W. Broeksteeg.
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dat ook andere personen of rechtspersonen daar
bij belanghebbenden kunnen zijn indien zij door
deze besluiten rechtstreeks in hun belangen wor
den geraakt. Dit betekent, aldus de Afdeling, dat
de indiener van het verzoek zowel belangheb
bende is bij het besluit op het verzoek om open
baarmaking als bij het besluit op het verzoek om
opheffing van de geheimhouding. Daarmee is ie
dere Wob-verzoeker met betrekking tot de gehei
me informatie tevens (rechtstreeks) belangheb
bende bij het besluit tot opheffing van de
geheimhouding. Zoals in de in noot 1 vermelde
annotaties werd geconstateerd, betekent dit een
verruiming van de groep van belanghebbenden
bij een besluit tot geheimhouding.
5.
Het belanghebbendebegrip is door de Af
deling bij besluiten om geheimhouding al eerder
ruimer getrokken dan alleen de leden van ge
meentelijke bestuursorganen waarop de geheim
houdingsplicht is komen te rusten (M.A.J. West in
zijn annotatie bij AB 2017/11). Ook andere perso
nen kunnen zodanig betrokken zijn bij stukken
ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd
dat ook zij door een geheimhoudingsbesluit
rechtstreeks in hun belangen kunnen worden ge
raakt. In de uitspraak van 18 september 2013, AB
2014/146, m.nt. E.J. Daalder, overwoog de Afde
ling:
“Hoewel het besluit tot geheimhouding en het
besluit tot gedeeltelijke weigering van de op
heffing daarvan primair is gericht tot de leden
van het college en voor hen rechtsgevolgen
heeft, is in zijn algemeenheid niet uit te slui
ten dat er personen of rechtspersonen zijn die
een zodanige betrokkenheid hebben bij stuk
ken waarvan geheimhouding is opgelegd, dat
zij door die besluiten rechtstreeks in hun be
langen worden geraakt.”
In die uitspraak ging het om de stukken die be
trekking hadden op de bodemsanering van het
voormalige bedrijfsterrein van Joh. Enschedé in
Haarlem en stukken die verband hielden met het
verhalen van de kosten van die sanering op Joh.
Enschedé. Om die reden werd Joh. Enschedé aan
gemerkt als belanghebbende en vormt deze uit
spraak een mooi voorbeeld van een andere direct
belanghebbende, niet zijnde de Wob-verzoeker.
6.
Vervolgens beoordeelt de Afdeling in de
hier gepubliceerde uitspraak of er een belang be
staat genoemd in art. 10 Wob dat de geheimhou
ding van het gespreksverslag rechtvaardigt. Dat is
aanwezig. Opheffing van de geheimhouding kan
volgens de Afdeling in de toekomst belemme
rend werken voor het functioneren van de frac
tievoorzitters en het openbaar bestuur op Ter
schelling, maar kan ook de relatie tussen de
burgemeester en de fractievoorzitters schaden,
hetgeen een onevenredige benadeling voor be
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trokkenen oplevert. Dat de persoon over wie het
gesprek ging, geen bezwaar heeft tegen open
baarmaking van het stuk dan wel opheffing van
de geheimhouding ervan, doet daaraan derhalve
niet af. De Afdeling onderschrijft tevens de over
wegingen van de rechtbank waarin gewezen
wordt op het vertrouwelijk karakter van het ge
sprek van de burgemeester met de fractievoorzit
ters over het handelen van de toenmalige fractie
voorzitter van Plaatselijk Belang Terschelling, de
gevoeligheid daarvan en de mogelijke gevolgen
van dat gesprek voor de politieke verhoudingen
op Terschelling.
7.
Wat is nu de winst van de in 2016 inge
zette koerswijziging? Meer personen — een ie
der — kunnen een Wob-verzoek en tevens een
verzoek tot opheffing van de geheimhouding in
dienen. Daarmee is de kans groter dat besluiten
tot geheimhouding aan de rechter worden voor
gelegd, hetgeen bij honorering van het Wob-ver
zoek tot grotere transparantie van de primair als
geheim aangemerkte besluitvorming binnen het
openbaar (gemeente)bestuur kan leiden. Ander
zijds vormen de hiervoor onder 6. aangehaalde
argumenten daarop een ruime beperking, die lei
den tot toepassing van de algemene uitzondering
van art. 10 lid 2 aanhef en onder g Wob (vergelijk
daarover E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van
bestuur, 2015, p. 448 e.v. respectievelijk 455).
Want waar zal openbaarheid van in het kader van
art. 25 Gemw geheim verklaarde documenten
geen gevolgen hebben voor de politieke verhou
dingen en het toekomstig functioneren van het
openbaar bestuur?
P.J. Stolk
AB 2019/11
AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE
RAAD VAN STATE

21 november 2018, nr. 201801997/1/A2
(Mr. C.J. Borman)
m.nt. A.C. Hendriks

Art. 5:46 Awb; art. 3, 14, 17, 100 Wet BIG; Beleids
regels bestuurlijke boete Minister VWS (2013);
Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
(2014)
ECLI:NL:RVS:2018:3780
Afdeling laat uitspraak rechtbank over bestuurlijke boete van € 3.350 wegens onterecht
gebruik van specialistentitel in stand.
Gelet op hetgeen appellant heeft aangevoerd, is de
vraag of in de door hem gestelde feiten en omstan
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