
   
 

Datum: 7 oktober 2022 
Betreft:  Beslissing op uw Wob-verzoek 
 
 
Geachte heer  
 
Op 2 februari 2022 heeft u onder verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) 
per e-mail bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het Instituut) een verzoek gedaan 
tot openbaarmaking van informatie. Op 3 februari 2022 heeft het Instituut de ontvangst van het 
verzoek aan u per e-mail bevestigd.  
 
Verzoek 
Uw verzoek ziet op, kort samengevat, alle informatie over het beleid dat ten grondslag ligt aan de 
indexatie (of het uitblijven daarvan) van de prijzen die binnen het calculatiemodel worden 
gehanteerd, alsmede de documenten omtrent de tot dan toe plaatsgevonden indexaties. 
 
Besluit 
Naar aanleiding van uw verzoek heeft het Instituut besloten bepaalde documenten openbaar te 
maken, bepaalde documenten gedeeltelijk openbaar te maken en bepaalde documenten niet 
openbaar te maken. 
 
In bijlage 1 treft u een inventarislijst waarin alle documenten zijn opgesomd die onder de reikwijdte 
van uw verzoek vallen, met daarbij een verwijzing naar een eventueel van toepassing zijnde 
wettelijke weigeringsgrond. In het onderstaande wordt uitgelegd waarom het Instituut welke 
weigeringsgrond hebben toegepast. 
 
Wettelijk kader 
Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). De wetgever heeft niet 
voorzien in overgangsrecht. Als gevolg daarvan dient het Instituut uw verzoek af te handelen op 
grond van de Woo. De beantwoording van uw verzoek vindt dan ook met inachtneming van dit 
wettelijk kader plaats. Voor de relevante artikelen uit deze wet verwijst het Instituut naar bijlage 2. 
 
Overwegingen  
 
Algemeen kader 
Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5, waaronder de weigeringsgronden zoals opgenomen 
in de artikelen 5.1 en 5.2.  
 
Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient uitsluitend het algemeen belang van 
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving, zoals neergelegd in 
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artikel 2.5 van de Woo. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de 
openbaarmaking geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of 
belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook het algemeen 
belang van openbaarmaking van de gevraagde informatie betrokken en de door de weigeringsgrond 
te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker bij de kennisname van 
de informatie. 
 
Voor zover er geen sprake is van verstrekking van op de verzoeker betrekking hebbende gegevens, 
zoals bedoeld in artikel 5.5 van de Woo, kent de Woo geen beperkte vorm van openbaarmaking. Dit 
betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Woo 
niet mogelijk is. Indien het Instituut aan u de (betreffende) documenten verstrekt, moet het Instituut 
die ook publiceren, zodat de informatie toegankelijk is voor iedereen. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 
 
Verder geldt dat de Woo alleen ziet op documenten die onder het Instituut berusten op het moment 
van het verzoek. Het Instituut heeft dus ook geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet 
in reeds bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning die dat zou 
vergen. Voor digitale documenten geldt hierbij de grens dat voor de Woo een schermafdruk wel een 
document betreft, maar zodra gegevens moeten worden verzameld of bewerkt sprake is van niet 
verplichte vervaardiging van documenten. 
 
Dubbele stukken 
Het Instituut merkt op dat bij bepaalde e-mails dezelfde stukken als bijlagen zijn meegezonden. 
Deze stukken zijn dubbel en worden slechts eenmalig verstrekt. Deze zijn derhalve uit de set met 
documenten gehaald. In de inventarislijst kunt u lezen om welke stukken het gaat en wordt er 
verwezen naar het kenmerk (Document ID) van het document dat wel is opgenomen in de 
documentenset.  
 
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke 
levenssfeer van individuele personen wordt geëerbiedigd.  
 
In diverse documenten staan persoonsgegevens dan wel gegevens die de persoonlijke levenssfeer 
kunnen raken. Het Instituut is van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder moet wegen dan het belang van 
openbaarheid. Daarom heeft het Instituut de namen, handtekeningen, e-mailadressen en 
telefoonnummers verwijderd uit deze documenten.  
 
Met betrekking tot de namen van medewerkers van het Instituut en ambtenaren is hierbij het 
volgende van belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van medewerkers en 
ambtenaren, kan in beginsel slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van 
eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt echter anders indien het betreft het openbaar 
maken van de namen van medewerkers en ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en 
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken 
daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan 
een individuele burger die met een medewerker en/of ambtenaar in contact treedt, maar om 
openbaarmaking van een naam in de zin van de Woo; dus aan eenieder.  
 
Wat betreft de namen van externe deskundigen en adviseurs die betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van het aangepaste beoordelingskader, geldt in dit kader dat deze personen wegens 
hun functie niet in de openbaarheid treden. Daarnaast heeft u in uw verzoek niet aannemelijk 
gemaakt dat het belang van de openbaarheid zwaarder dient te wegen dan het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende deskundigen (zie: ABRvS 31 
januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321, m.nt. E. Dans).  



   
   

 

 
Uitgezonderd daarvan zijn de namen van de (oud-)leden van het bestuur (zie o.m. ABRvS 8 
december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO6617, AB 2011/55 m.nt. P.J. Stolk), op grond van vaste 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dienen deze namen 
openbaar te worden gemaakt.  
 
In meerdere documenten heeft het Instituut daarom persoonsgegevens of gegevens die herleidbaar 
zijn tot personen onleesbaar gemaakt. 
 
Goed functioneren van de Staat  
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo wordt geen informatie openbaar 
gemaakt wanneer dit het goed functioneren van de Staat of andere overheden schaadt en dit belang 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.  
 
In documenten met nummers 30, 68, 69, 91, 99, 104, 135, 136 en 171 staat het e-mailadres van 
een functionele e-mailaccount die in gebruik is binnen het Instituut. Openbaarmaking van deze 
informatie kan leiden tot onevenredige benadeling van de Staat, omdat het e-mailadres slechts 
bestemd is voor intern gebruik. Het Instituut is van oordeel dat het belang van openbaarmaking 
gering is vergeleken met het belang van het goed functioneren van de Staat.  
 
Het functionele e-mailadres heeft het Instituut derhalve in de hiervoor genoemde documenten 
onleesbaar gemaakt.   
 
Persoonlijke beleidsopvattingen bedoeld voor intern beraad 
Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dat geldt in beginsel ook voor 
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Intern beraad is het overleg tussen 
ambtenaren binnen een bestuursorgaan of een kring van bestuursorganen over een bestuurlijke 
aangelegenheid waarvoor zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Documenten bestemd 
voor intern beraad kunnen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier het geval. Ten 
aanzien van de openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bedoeld voor 
intern beraad geldt dat op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo daarover geen informatie 
wordt verstrekt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, meningen, visies, 
standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad. Daaronder vallen niet: feiten, 
prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere 
onderdelen met een overwegend objectief karakter.  
 
Net als in de Wob is deze beperking op de informatieverplichting opgenomen in de Woo, omdat 
ambtenaren en bestuurders maar ook personen van buiten die betrokken zijn bij het intern beraad 
vrijelijk hun opvattingen moeten kunnen geven over beleidskwesties en beleidskeuzes. Ambtenaren, 
bestuurders en anderen die bij het intern beraad zijn betrokken, moeten in alle openhartigheid met 
elkaar van gedachten kunnen wisselen over de beleidsvorming als ook de voorbereiding. Een zekere 
mate van veiligheid en intimiteit is vereist om tot een effectieve besluitvorming te kunnen komen.  
 
Daarnaast is het vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
dat adviezen van externe deskundigen als persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad kunnen 
worden aangemerkt (zie o.a.: ABRvS 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1942 en ABRvS 21 december 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:3376). Vooropgesteld is dat de externe deskundigen bij de advisering geen 
ander belang vertegenwoordigen dan dat van het bestuursorgaan. De adviseurs dienen vanuit de 
eigen ervaring en deskundigheid een opvatting te geven over een bestuurlijke aangelegenheid. Ook 
een publiekrechtelijke rechtspersoon moet immers de ruimte hebben om zich in vertrouwelijkheid te 
laten adviseren zonder dat zij naderhand op kan worden aangesproken. 
 
Ook conceptversies van documenten waarvan een definitieve versie die onder de reikwijdte van het 
verzoek valt en is meegenomen, vallen onder de noemer van intern beraad. Uit jurisprudentie volgt 
dat verschillen tussen een conceptversie en een definitief document kunnen worden aangemerkt als 
persoonlijke beleidsopvatting van de opstellers voor zover het geen feitelijke en technische 



   
   

 

informatie betreft (zie ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:199). Daaronder vallen onder meer 
de conceptversies van de indexatieadviezen van de vier deskundigenbureau’s. Voor zover in de 
conceptstukken feitelijke gegevens zijn opgenomen, geldt dat in de fase waarin concepten worden 
opgesteld en worden besproken, feiten en persoonlijke beleidsopvattingen in sommige gevallen sterk 
verweven zijn en niet van elkaar te scheiden zijn. Met de openbaarmaking van de definitieve 
documenten heeft het Instituut de in de conceptstukken opgenomen feitelijke gegevens, die 
ongewijzigd zijn, openbaar gemaakt.  
 
Hetzelfde geldt voor de e-mails die onderling zijn gewisseld over de wijze waarop een dergelijk 
document tot stand moet worden gebracht. Een dergelijk intern beraad is nodig om als 
bestuursorgaan goed te kunnen functioneren. Medewerkers, deskundigen en adviseurs moeten 
vrijelijk van gedachten kunnen wisselen over de inhoud van een op te stellen document. 
 
Met verwijzing naar bovengenoemde weigeringsgrond heeft het Instituut besloten bepaalde (delen 
van) documenten niet openbaar te maken. Het Instituut acht het in deze gevallen ook niet in het 
belang van een goede en democratische bestuursvoering om met toepassing van artikel 5.2, tweede 
lid, van de Woo de persoonlijke beleidsopvattingen alsnog te verstrekken in niet tot personen 
herleidbare vorm.  
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten, die genoemd worden in bijlage 1 en (deels) openbaar worden gemaakt, treft u bij 
dit besluit in kopie aan. 
 
Bezwaar maken 
Mogelijk bent u het niet eens met onze beslissing. U kunt hiertegen bezwaar maken door binnen zes 
weken na verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. U kunt het 
ondertekende bezwaarschrift sturen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen, Postbus 40009, 
8004 DA Zwolle. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk . Het is 
belangrijk dat u dit kenmerk in uw bezwaarschrift vermeldt. 
 
Contact 
Op onze website www.schadedoormijnbouw.nl kunt u meer lezen over het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen. Met algemene vragen kunt u ons van maandag tot en met zaterdag bereiken van 8.00 
tot 17.30 uur op 0800 4444 111. Mocht u specifiek vragen hebben over de afhandeling van uw Woo-
verzoek, dan kunt u daarvoor contact opnemen met  Zijn contactgegevens zijn bij u 
bekend. 
 
Een afschrift van deze brief zendt het Instituut per e-mail aan uw advocate, mr. . 
 
Hoogachtend, 
 
 
Mr. M.Tj. (Menno) Bouwes 
Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen 
 
Deze brief is met zorg gemaakt en heeft geen handtekening in de ondertekening omdat de brief automatisch is 
verwerkt. 
  



















   
 

Bijlage 2: Relevante wetsbepalingen 
 
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.  
 
Artikel 2.1 Begripsbepalingen 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of een ander geheel van vastgelegde gegevens 
dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat 
college; 

b. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 
milieubeheer; 

c. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
d. Publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, 

persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 
2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 

 
Artikel 4.1 Verzoek 

1. Een ieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een 
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden 
verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking 

hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee 

weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het 
de verzoeker daarbij behulpzaam. 

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet 
meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld in het vijfde lid. In afwijking van 
artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het 
verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat 
het verzoek gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in 
hoofdstuk 5. 

 
Artikel 4.3 Beslissing 
 

1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of schriftelijk genomen. 
2. Het bestuursorgaan besluit in ieder geval schriftelijk op een verzoek om informatie, indien: 

a. het schriftelijke verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen: 
b. de verzoeker bij gehele of gedeeltelijke afwijzing van het mondelinge verzoek verzoekt 

om een schriftelijk besluit; 
c. de gevraagde informatie slechts wordt verstrekt aan de verzoeker overeenkomstig 

artikel 5.5, artikel 5.6, of artikel 5.7 en aan de verstrekking voorwaarden worden 
verbonden; of 

d. de gevraagde informatie betrekking heeft op of afkomstig is van derden, tenzij deze 
hebben verklaard aan een schriftelijk besluit geen behoefte te hebben. 

3. Bij de afwijzing van een mondeling verzoek, wordt de verzoeker gewezen op de 
mogelijkheid van een schriftelijk besluit. 
 

Artikel 4.4 Termijn 
4. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. 
5. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen, indien de 

omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt. Van de 



   
   

 

verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling 
gedaan aan de verzoeker. 

6. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het 
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het 
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop door de belanghebbende of 
belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn 
ongebruikt is verstreken. 

7. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan 
zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen 
welke de beschikking alsnog moet worden gegeven. 

8. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie 
verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een 
belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt 
verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt. 

9. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken die rechtstreeks 
betrekking heeft op een derde of die van een derde afkomstig is, deelt het bestuursorgaan 
dit besluit gelijktijdig mede aan deze derde. 

 
Artikel 5.1 Uitzonderingen 

1. Het openbaar maken 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 paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 

van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 
betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van 
deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door betrokkene openbaar 
zijn gemaakt. 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene 
maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie 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 bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 
informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde 

gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering. 
4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde 

van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. 
Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de 
openbaarmaking alsnog zal geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie 
voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan 
een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van 
openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een 
beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze 
grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of 
tweede lid genoemde gronden. 



   
   

 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in 
geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, 
onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van 
openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft 
op emissies in het milieu. 

 
Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen 

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. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke 
adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde 
feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of 
andere onderdelen met een overwegend objectief karakter. 

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie verstrekken 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. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van 
formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, 
Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, 
een burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke 
beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van 
intern beraad onevenredig wordt geschaad. 

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. 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.  
 

Artikel 5.5 Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft 
1. Onverminderd het elders bij wet bepaalde, verstrekt een bestuursorgaan iedere natuurlijke 

of rechtspersoon op diens verzoek de op de verzoeker betrekking hebbende in documenten 
neergelegde informatie, tenzij een in artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a, b en c, alsmede 
d en e, voor zover betrekking hebbend op derden, genoemd belang aan de orde is of een 
artikel 5.1, tweede of vijfde lid, of artikel 5.2 genoemd belang zwaarder weegt dan het 
belang van de verzoeker bij toegang tot op hem betrekking hebbende informatie. De 
verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende 
document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek met betrekking tot 
gegevens ten aanzien van een overleden echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder 
van de verzoeker, tenzij een schriftelijke wilsverklaring van de overledene aan de 
verstrekking in de weg staat. 

3. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de 
verzoeker. 

4. Het bestuursorgaan kan aan de verstrekking voorwaarden verbinden ter bescherming van 
een van de belangen, genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2, tenzij de gevraagde informatie 
met toepassing van de artikelen 5.1 en 5.2 openbaar voor eenieder zou zijn.  

 
  




