Inspreek Bijdrage drs. K.F. Straesser.
Inzake Integriteit en verantwoording voor misstanden.
Commissie Bestuur, Gemeente Haarlem, 8 april.
Dus verantwoording afleggen ‘kan ook niet, dat gaat niet’, aldus Mark Rutte over de woorden
inzake het gelekte “Pieter Omtzig functie elders”.
De Rutte doctrine. Haarlem kent iet vergelijkbaars, de Wienen Doctrine.
“Stukken inzake integriteit openbaren kan niet en gaat niet” aldus Jos Wienen tot voor kort.
Dat zou niet kunnen omdat hij de “wet Huis voor Klokkenluiders” te eerbiedigen had.
Dit terwijl het Huis voor Klokkenluiders een onafhankelijk orgaan is. Het meldpunt valt
rechtstreeks onder uw operationeel verantwoordelijk gemeentesecretaris. De slager en eigen
vlees.
En in weerwil van § 5 artikel 17.1 en 17.1, waarin het Huis voor Klokkenluiders gewoon
rapporten tot domein van de Wet openbaarheid van bestuur rekent, hield uw burgemeester ook
lange tijd vol dat dat ook gold voor de rapporten zelve!!!
Een handvol uitspraken van de bestuursrechter, maakte dat niet anders. Ik ben ook een Huis
voor Klokkenluiders, hield uw burgemeester eigenwijs vol.
Voor hoger beroep bij de Raad van State werd Landsadvocaat Pels Rijcken ingehuurd. Een
advocatenkantoor die gemeentes traint in WOBstructie. Zelfs die durfde het bizarre “ik ben ook
een huis voor klokkenluiders” niet te verdedigen en haalde een categorische uitsluiting onder
WOB 10.2.g van stal. Een “vangnet”, een “kapstok”. (Zie sheets)
U kent de afloop. Drie – vier jaar later zullen de WOB-verzoeken toch beantwoord moeten
worden. Ambtenaren zijn nu driftig aan het lakken – het zal zwart voor de ogen zien. Nieuwe
procedures zullen volgen.
Uw burgmeester schermt met “we moeten de melder beschermen” anders durft straks niemand
meer te melden.
Abjecte onzin. De drie zaken die ik najaag hebben allemaal burgers als melder die juist de
publiciteit zoeken of hebben gezocht, omdat ze de afhandeling van de melding niet kunnen
rijmen met de feiten. Deze melders willen begrijpen hoe het college van B&W tot een
onbegrijpelijk oordeel over eigen ambtenaren en bestuurders is gekomen.
Bovendien, dankzij protocol-aanpassing van uw burgemeester, kan ik, als burger, niet eens
meer melden!
Zo ook wat betreft de zaak Tuin van Jonker. Het belangrijkste punt van mijn integriteitsmelding
wordt niet in behandeling genomen. Ik heb uw burgemeester het aanbod gedaan dat als hij het
kan uitleggen, ik de zaak Tuin van Jonker verder volledig zal laten rusten. Geen reactie.

Dus ik heb weer een WOB-verzoek ingeschoten om te zien wat voor vreemds er hier aan de
hand is. Maar bij monde van het afdelingshoofd Juridische zaken, heeft uw burgemeester al
laten weten dat het mij niets gaat opleveren en dat verantwoording afleggen niet kan en niet
gaat.
U zult u mij de komende acht jaar hier vaker zien.
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/ RAAD VAN STATE 10 MAART
2021; BEOORDELEN PER
ZELFSTANDIG ONDERDEEL VAN
EEN DOCUMENT EN PAS DAARNA
EVENTUEEL WEIGEREN
Vaste rechtspraak is dat een bestuursorgaan in beginsel per
document of onderdeel van een document moet motiveren op
welke grond openbaarmaking achterwege wordt gelaten en kan
het daarvan afzien als dat zou leiden tot herhalingen die geen
redelijk doel dienen. Het college van B&W van Haarlem probeert
hier – zo leert deze uitspraak van de Raad van State
[https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124649/2019090501-a3/#highlight=wob] – een creatieve draai aan te geven door
niet alleen af te zien van het per document of onderdeel
daarvan motiveren waarom openbaarmaking achterwege wordt
gelaten, maar zelfs bij de voorbereiding van de besluiten ook af
te zien van het per document of onderdeel van een document
beoordelen of één of meer van de in de Wob neergelegde
weigeringsgronden aan openbaarmaking in de weg staan.

VERDER LEZEN?

Boekoverhandiging
aan de
initiatiefnemers
van de Wet open
overheid, Bart
Snels en Steven
van Weyenberg16
maart 2021 - 09:25
Podcast #9
Wet open
overheid, de
voorgeschiedenis10
maart 2021 - 10:54
Cornelis van
der Sluis over
zwarte viltstiften
en de Wet open
overheid (Mr.
Online)2 maart
2021 - 20:55

In algemene zin wordt gemeend dat onevenredige benadeling
aan de orde is omdat het om Meldpunt-dossiers gaat en het in
zijn algemeenheid simpelweg leidt tot terughoudendheid bij het
doen van een integriteitsmelding of het meewerken aan een
onderzoek en dus dat openbaarmaking nimmer aan de orde
kan zijn.
Dat accepteert de Raad van State logischerwijs niet. Een
dergelijke algemene inschatting van de mogelijke e ecten van
openbaarmaking van welke informatie uit Meldpunt-dossiers
dan ook op personen die betrokken of potentieel betrokken zijn
bij het doen van een integriteitsmelding of het meewerken aan
een onderzoek is geen begin van een beoordeling die artikel 3,
vijfde lid, van de Wob van het bestuursorgaan vraagt. Hiermee
volgt de Raad van State al een duidelijk en terechte lijn die in
2010 al was ingezet (zie deze uitspraak
[https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:RVS:2010:BN8578&showbutton=true&keyword=rvs%3a201
).
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Uitspraak 201909050/1/A3
ECLI :

ECLI:NL:RVS:2021:524

Datum uitspraak :

10 maart 2021

Inhoudsindicatie :

Bĳ besluit van 5 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Haarlem besloten het verzoek van [wederpartĳ] om op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur informatie openbaar te maken, deels afgewezen. Bĳ brief van 5 december 2017
heeft [wederpartĳ] het college verzocht om het onderzoeksdossier naar vermeende
integriteitsschendingen van voormalig burgemeester Schneiders en correspondentie over
integriteitsmeldingen openbaar te maken. Het college heeft dit verzoek, voor zover het ziet
op documenten in de dossiers van het Meldpunt Integriteit van de gemeente Haarlem met
toepassing van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob afgewezen. Volgens
het college zouden de belangen van de gemeente bĳ een goed functionerende interne
meldmogelĳkheid en van melders en personen over wie een melding wordt gedaan door
openbaarmaking van welke dossierinformatie dan ook onevenredig worden benadeeld en
weegt het belang van de openbaarheid niet op tegen het voorkomen van die benadeling.

 hoger beroep

 openbaarheid

Volledige tekst
201909050/1/A3.
Datum uitspraak: 10 maart 2021
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op het hoger beroep van:
het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 7 november 2019 in zaak nr. 18/4318 in het geding tussen:
[wederpartĳ], wonend te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,
en
het college.
Procesverloop
Bĳ besluit van 5 februari 2018 heeft het college besloten het verzoek van [wederpartĳ] om op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: de Wob) informatie openbaar te maken, deels afgewezen.
Bĳ besluit van 7 september 2018 heeft het college het daartegen door [wederpartĳ] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bĳ uitspraak van 7 november 2019 heeft de rechtbank het daartegen door [wederpartĳ] ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit
van 7 september 2018 vernietigd en het college opgedragen met inachtneming van haar uitspraak een nieuw besluit op het gemaakte
bezwaar te nemen. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft het college hoger beroep ingesteld.
[wederpartĳ] heeft een nader stuk ingediend. Hĳ heeft niet de toestemming gegeven, bedoeld in artikel 8:29, vĳfde lid, van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: de Awb).
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 oktober 2020, waar het college, vertegenwoordigd door mr. R. Braeken, bĳgestaan
door mr. C.A. Geleĳnse en mr. F.J.A. van Tienen, beiden advocaat te Den Haag, is verschenen.
Overwegingen

1.
Bĳ brief van 5 december 2017 heeft [wederpartĳ] het college verzocht om op grond van de Wob, voor zover thans van belang, het
onderzoeksdossier naar vermeende integriteitsschendingen van voormalig burgemeester Schneiders en correspondentie over
integriteitsmeldingen openbaar te maken. Het college heeft dit verzoek, voor zover het ziet op documenten in de dossiers van het
Meldpunt Integriteit van de gemeente Haarlem (hierna: het Meldpunt), met toepassing van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g,
van de Wob afgewezen. Volgens het college zouden de belangen van de gemeente bĳ een goed functionerende interne
meldmogelĳkheid en van melders en personen over wie een melding wordt gedaan door openbaarmaking van welke dossierinformatie
dan ook onevenredig worden benadeeld en weegt het belang van de openbaarheid niet op tegen het voorkomen van die benadeling. Bĳ
het besluit op bezwaar heeft het college deze afwĳzing gehandhaafd.
De rechtbank heeft onder verwĳzing naar de uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:666, geoordeeld dat het
college ten onrechte niet per document of onderdeel daarvan heeft beoordeeld of openbaarmaking moet worden geweigerd. Volgens
de rechtbank biedt de Wob voldoende waarborgen om openbaarmaking van documenten of onderdelen van documenten te weigeren
indien de door het college vermelde belangen worden geschaad en kan, zonder dat een beoordeling per document of onderdeel daarvan
heeft plaatsgevonden, niet zonder meer worden aangenomen dat na een dergelĳke beoordeling geen zinnige informatie of leesbare
tekst overblĳft. De rechtbank heeft het besluit op bezwaar onder meer daarom wegens strĳd met de artikelen 3:2 en 7:12 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) vernietigd.
2.
De rechtbank heeft het besluit op bezwaar ook vernietigd wegens de ondeugdelĳkheid van een door het college ingenomen
standpunt over de toepasselĳkheid van de Wob op e-mailberichten uit een opgeheven e-mailaccount. Het hoger beroep van het college
is alleen gericht tegen het oordeel van de rechtbank over de Meldpunt-dossiers.
3.
Het college betoogt dat het oordeel van de rechtbank onjuist is. Volgens het college heeft de rechtbank miskend dat
openbaarmaking van de documenten in de Meldpunt-dossiers volledig is geweigerd om melders, potentiële melders en andere
betrokkenen vóór het begin van een Meldpunt-procedure de zekerheid te bieden dat de informatie die in die procedure wordt verstrekt
vertrouwelĳk wordt behandeld. Door een beoordeling per document of onderdeel daarvan kan deze zekerheid niet voldoende worden
geboden, omdat melders, potentiële melders en andere betrokkenen ook bĳ openbaarmaking van beperkte informatie er rekening mee
zullen houden dat bĳ anderen bekend kan worden dat en waarover een melding is gedaan of dat zĳ voorwerp van een melding of
onderzoek van het Meldpunt zĳn of zĳn geweest. Dit leidt tot terughoudendheid van deze personen bĳ het doen van een melding of het
meewerken aan een onderzoek, wat schadelĳk is voor het goed functioneren van het Meldpunt en een eﬀectief gemeentelĳk
integriteitsbeleid. Het college wĳst op artikel 17 van de Wet Huis voor klokkenluiders (hierna: de WHK), waarin voor bĳ het Huis voor
klokkenluiders (hierna: het Huis) berustende onderzoeksinformatie een bĳzondere openbaarmakingsregeling is opgenomen. De
belangen die aan het instellen van deze beperkte openbaarmakingsregeling ten grondslag liggen, rechtvaardigen volgens het college
ook een beperkt openbaarmakingsregime voor informatie uit Meldpunt-dossiers, te meer omdat de WHK in artikel 2, eerste lid, de
grondslag bevat voor de gemeentelĳke integriteitsprocedure, door de gemeente Haarlem neergelegd in de Regeling
Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem (hierna: de Regeling), en ingevolge artikel 6, eerste lid, van de WHK in veel gevallen eerst een
gemeentelĳke procedure moet worden doorlopen voordat het tot een onderzoek door het Huis kan komen.
Volgens het college zĳn er gelet op het voorgaande bĳzondere omstandigheden die afwĳking rechtvaardigen van het uitgangspunt dat
per document of onderdeel van een document wordt gemotiveerd op welke grond openbaarmaking achterwege wordt gelaten. Hierbĳ
wĳst het college op de uitspraken van de Afdeling van 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1817, 20 april 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BQ1879, 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2143, 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2337 en 16 januari 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:100. Verder wĳst het college op de uitspraken van de Afdeling van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3460, en 22
mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1633.
Volgens het college heeft de rechtbank verder miskend dat na een beoordeling per document of onderdeel van een document geen
zinnige informatie of leesbare tekst zal overblĳven. Het weglakken van alle niet-openbare informatie leidt immers tot verstrekking van
documenten die geen zinnige of samenhangende informatie meer bevatten, aldus het college.
3.1.

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob luidt:

"Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blĳft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen […]
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bĳ de aangelegenheid betrokken natuurlĳke personen of
rechtspersonen dan wel van derden."
Artikel 2, eerste lid, van de WHK luidt:
"De werkgever bĳ wie in de regel ten minste vĳftig personen werkzaam zĳn, stelt een procedure vast voor het omgaan met het melden
van een vermoeden van een misstand binnen zĳn organisatie."
Artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, luidt:
"De afdeling onderzoek stelt binnen 6 weken na de dagtekening van het verzoekschrift een onderzoek in, tenzĳ de afdeling onderzoek
oordeelt dat […] de verzoeker het vermoeden van een misstand niet heeft gemeld aan een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of
een andere in een interne procedure als bedoeld in artikel 2 aangewezen persoon van de organisatie waarbinnen sprake is van de
vermoedelĳke misstand, tenzĳ dat van hem in redelĳkheid niet gevraagd kan worden[.]"
Artikel 17, eerste lid, luidt:
"Wanneer een onderzoek is afgesloten, stelt de afdeling onderzoek een rapport op, waarin hĳ zĳn bevindingen en zĳn oordeel weergeeft.
Hĳ neemt daarbĳ artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur in acht."
Het achtste lid luidt: "Bĳ het Huis berustende informatie over het onderzoek die niet is opgenomen in het rapport, is niet openbaar."

3.2. [wederpartĳ] heeft niet de toestemming, bedoeld in artikel 8:29, vĳfde lid, van de Awb gegeven, zodat de Afdeling geen kennis
heeft kunnen nemen van de door het college met een beroep op artikel 8:29 overgelegde stukken. Gelet op het navolgende belemmert
dit de beoordeling van de zaak echter niet, omdat voor die beoordeling kennisname van de stukken niet nodig is.
3.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1975), wĳkt de Wob als algemene
openbaarmakingsregeling voor bĳzondere regelingen, als deze zĳn neergelegd in een formele wet en als de bĳzondere regeling
bovendien uitputtend van aard is. Een dergelĳke bĳzondere openbaarmakingregeling is er niet voor informatie uit de Meldpunt-dossiers.
Ook niet in de WHK. Dat de WHK voor bĳ het Huis berustende onderzoeksinformatie een bĳzondere openbaarmakingsregeling kent en
de aan die openbaarmakingsregeling ten grondslag liggende belangen ook zouden spelen bĳ informatie uit Meldpunt-dossiers, maakt
niet dat voor openbaarmaking van informatie uit Meldpunt-dossiers voorbĳ kan worden gegaan aan de hiervoor vermelde strenge
vereisten voor het laten wĳken van de Wob.
3.4. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (de door de rechtbank aangehaalde uitspraak van 28 februari 2018) moet een
bestuursorgaan in beginsel per document of onderdeel van een document motiveren op welke grond openbaarmaking achterwege
wordt gelaten en kan het daarvan afzien als dat zou leiden tot herhalingen die geen redelĳk doel dienen.
Ter zitting van de Afdeling is komen vast te staan dat het college niet alleen heeft afgezien van het per document of onderdeel daarvan
motiveren waarom openbaarmaking achterwege wordt gelaten, maar bĳ de voorbereiding van de besluiten ook heeft afgezien van het
per document of onderdeel van een document beoordelen of één of meer van de in de Wob neergelegde weigeringsgronden aan
openbaarmaking in de weg staan. Openbaarmaking is onder het inroepen van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob
integraal geweigerd uit vrees dat reguliere toepassing van de Wob op de Meldpunt-dossiers leidt tot terughoudendheid bĳ het doen van
een integriteitsmelding of het meewerken aan een onderzoek.
De Afdeling leidt hieruit af dat aan de weigering van de openbaarmaking door het college slechts een algemene inschatting ten
grondslag ligt van de mogelĳke eﬀecten van openbaarmaking van welke informatie uit Meldpunt-dossiers dan ook op personen die
betrokken of potentieel betrokken zĳn bĳ het doen van een integriteitsmelding of het meewerken aan een onderzoek. Met de rechtbank
is de Afdeling van oordeel dat het op deze wĳze afwĳken van het uitgangspunt in de Wob dat een bestuursorgaan per document of
onderdeel van een document moet motiveren op welke grond openbaarmaking achterwege wordt gelaten, niet is toegestaan. Dat
uitgangspunt impliceert dat een bestuursorgaan eerst per document of onderdeel daarvan beoordeelt of één of meer van de in de Wob
neergelegde weigeringsgronden aan openbaarmaking in de weg staan, voordat aan de motivering van de weigering kan worden
gekomen. Nu het college deze beoordeling niet heeft verricht, was het inroepen van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de
Wob voorbarig. Evenmin kan bĳ voorbaat worden aangenomen dat na het alsnog verrichten van deze beoordeling geen zinnige
informatie of leesbare tekst ter openbaarmaking overblĳft. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, biedt de Wob voldoende
waarborgen om openbaarmaking van documenten of onderdelen van documenten te weigeren als de door het college ingeroepen
belangen worden geschaad. De hiervoor in 3 vermelde uitspraken van de Afdeling kunnen het college niet baten. In die uitspraken had
het desbetreﬀende bestuursorgaan bĳ de voorbereiding van de besluiten steeds per document beoordeeld of één of meer van de in de
Wob neergelegde weigeringsgronden aan openbaarmaking in de weg stonden en vormde die beoordeling steeds de basis voor de
motivering van de weigering.
Het betoog faalt.
4.
Het hoger beroep is ongegrond. Het college moet een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar nemen met inachtneming van
hetgeen in deze uitspraak is overwogen.
Met het oog op een eﬃciënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van
de Awb te bepalen dat tegen het nieuwe besluit slechts bĳ haar beroep kan worden ingesteld.
5.

Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.

verklaart het hoger beroep ongegrond;

II.

bepaalt dat tegen het nieuw te nemen besluit slechts bĳ de Afdeling beroep kan worden ingesteld;

III.
bepaalt dat van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een griﬃerecht van € 519,00 (zegge:
vĳfhonderdnegentien euro) wordt geheven.
Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzitter, en mr. A. ten Veen en mr. C.C.W. Lange, leden, in
tegenwoordigheid van mr. T. Hartsuiker, griﬃer.
De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.
De griﬃer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.
Uitgesproken in het openbaar op 10 maart 2021
620.

