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• Welkom; nieuwtjes
• Kahoot! -quiz
• Vragenronde
• Afsluiting
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Programma



Let’s Quiz!



Een bestuursorgaan kan, in het geval van een aantal uitzonderingsgronden, informatie 
onder voorwaarden aan één of enkele personen verstrekken. Wanneer een ontvanger 
deze voorwaarden overtreedt, is deze strafbaar. 

Wat betreft de hoogste strafmaat?

A. Een geldboete van € 4.500.

B. Een taakstraf van 240 uur en een geldboete van € 9.000.

C. Een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 
€22.500.

D. Een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van € 90.000.

Vraag 1





Artikel 6.1 Woo bevat de verplichting voor bestuursorganen om 
maatregelen te treffen ten behoeve van het duurzaam toegankelijk 
maken van de digitale documenten. Waar zal worden gedefinieerd 
wat deze maatregelen precies inhouden?

A. In een uitvoeringsbesluit Woo.

B. In een meerjarenplan van de ministers van BZK & OC&W.

C. Dit zal niet verder worden gedefinieerd.

D. Dit wordt reeds bepaald d.m.v. een verwijzing van de Woo naar 
de archiefregeling.

Vraag 2

Toelichting: 

Bij de quiz bleek dat veel 
organisaties nog aan de start 
staan bij de invoering van de 
Woo. Dit is hetzelfde op 
nationaal niveau. De uitdraai 
van de Woo moet een 
meerjarenplan volgen, 
opgesteld door de ministeries 
van BZK & OC&W. Dit 
meerjarenplan is echter nog 
niet naar de Tweede Kamer 
gestuurd, laat staan 
vastgesteld. In de tussentijd 
kunnen organisaties alvast 
kijken naar het voorstel van de 
VNG. Zo kunnen gemeenten 
bij het opstellen van hun lange 
termijnplannen en 
visiestukken op 
informatiebeheer wel alvast 
rekening houden met de Woo. 
https://vng.nl/sites/default/file
s/2021-01/meerjarenplan-
woo-brief-bzk-met-bijlage.pdf.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvng.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-01%2Fmeerjarenplan-woo-brief-bzk-met-bijlage.pdf&data=04%7C01%7C%7C8a3bddcb0ffc43e7e78408d9f1618c72%7C45e3d3eb6bac45609a168284d483ccd5%7C0%7C0%7C637806223535369886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rlDao%2BCbwaF4VZEnscf62UNRxCrgOYTjaAe4pE5ir1A%3D&reserved=0




De Woo definieert wat wel- en niet onder het begrip ‘’persoonlijke beleidsopvattingen’’ 
kan worden verstaan. Wat verstaat de Woo onder een persoonlijke beleidsopvatting?

A. Ambtelijke adviezen. 

B. Beleidsalternatieven.

C. Prognoses.

D. Feiten.

Vraag 3





De initiatiefnemers van de Woo gaan ervan uit dat bestuursorganen vaker persoonlijke 
beleidsopvattingen openbaar zullen maken dan onder de Wob. Waarom gaan zij hiervan 
uit?

A. Ze gaan uit van een rechtelijke uitspraak, waarin het niet verstrekken van 
persoonlijke beleidsopvattingen onrechtmatig werd verklaard, omdat het 
bestuursorgaan onvoldoende motiveerde waarom persoonlijke 
beleidsopvattingen niet onherleidbaar naar personen zijn gemaakt.

B. Ze gaan uit van een betrokken houding van bestuursorganen m.b.t. transparant 
bestuur door de Toeslagen-affaire.

Vraag 4





Conform de Woo moeten documenten die actief dienen 
openbaar te worden gemaakt, integraal openbaar worden 
gemaakt. Voor enkele documenten wordt een uitzondering 
gemaakt: deze mogen middels een overzicht actief openbaar 
worden gemaakt. Welk document mag niet middels een 
overzicht actief openbaar worden gemaakt?

A. Beschikkingen inzake subsidies aan anderen dan natuurlijke 
personen.

B. Beschikkingen anders dan beschikkingen inzake subsidies.

C. Schriftelijke oordelen in klachtenprocedures.

D. Jaarplannen en jaarverslagen.

Vraag 5

Toelichting: 

De invoering van de Woo vergt volgens 
het RHCe een multidisciplinaire aanpak 
tussen onder andere juristen en 
informatiemedewerkers (DIV). Naast 
juridische vragen voor de invoering van 
de Woo zullen er binnen organisaties veel 
vragen beantwoord moeten worden over 
de diverse stukken die openbaar gemaakt 
moeten worden;

• Waar vinden we stukken?

• Wanneer is iets definitief?

• Wat moet wel gepubliceerd worden en 
wat niet?

• Moet een document in een overzicht 
gepubliceerd worden of moet het 
document openbaar worden?

Met al deze vragen hebben 
informatiemedewerkers een kans om 
kartrekker te worden en de zichtbaarheid 
van het informatiebeheer binnen de 
organisatie te vergroten. Men moet deze 
kans echter wel grijpen door in korte 
termijn de juiste kennis en ervaringen 
binnen de teams te verzamelen. Daarnaast 
is er een grote kans tot uitgebreide 
intercollegiale samenwerking. Het RHCe is 
hierbij graag een 
samenwerkingspartner/verbinder.





Welke van de ondergenoemde informatiecategorieën hoeven   overheidsorganisaties 
krachtens de Wet open overheid (Woo) niet openbaar te maken cf. art 3.3 Woo?

A. Organisatiegegevens.

B. Notulen van een managementteam. 

C. Onderzoeksrapporten.

D. Wet- en regelgeving.

Vraag 6

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-14.html




Wat is het hoofddoel van de Wet open overheid?

A. Meer verantwoording door de overheid naar de gemeenteraad.

B. Overheidsorganisaties moeten zo veel mogelijk informatie actief openbaar 
maken. 

C. Burgers zijn straks beter op de hoogte.

D. Kostenvermindering omdat de Wob wordt afgeschaft.

Vraag 7



Artikel 3 e.v. Woo verplicht overheidsorganisaties bepaalde informatiecategorieën actief 
openbaar te maken. Wat is onjuist?

A. Dit zal de komende jaren eerst slechts voor het Rijk gelden.

B. categorieën die de meeste tijd en moeite vragen komen het laatst aan de beurt 
komen. 

C. Niet elke overheidsorganisatie krijgt met elke categorie te maken.  

D. Zoveel mogelijk informatie bovenop de verplichte categorieën  moet actief openbaar 
zijn.

Vraag 8



Waarin verschilt de Woo wezenlijk van de Wob?

A. De WOO geldt vooral voor het Rijk.

B. De Wob functioneerde niet goed.

C. Gemeenten moeten veel documenten actief openbaar maken.

D. De verwachte kosten zijn lager.

Vraag 9



Wat is actief openbaar maken? 

A. De burger hoeft niet te wachten totdat de informatie er is.

B. De burger hoeft alleen maar een aanvraag te doen.

C. De burger hoeft alleen maar om toestemming te vragen.

D. De burger hoeft niet wachten tot de overheid in actie komt. 

Vraag 10



Wat is onjuist?

A. De Woo kent een inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking (artikel 3.1 
Woo).

B. Actief openbaar maken is het op actief aandringen van het RHCe door een 
gemeente openbaar maken van informatie.

C. De Woo stelt dat bestuursorganen bepaalde documenten binnen een 
voorgeschreven termijn uit eigen beweging openbaar moeten maken (artikelen 3.3 en 
3.3a Woo).

D. De Woo is anders dan de Wob, waar bestuursorganen een grote mate van vrijheid 
hebben om te bepalen welke documenten zij uit eigen beweging openbaar maken.

Vraag 11



Goed/fout?

De Woo kent voor alle bestuursorganen alleen overgangsrecht voor de actieve 
openbaarmakingsplicht (zie artikel 10.2 en artikel 10.2a). 

Goed

Vraag 12

https://overheidenopenbaarheid.nl/woo/artikel-10-2-overgangsbepaling-actieve-openbaarmaking/
https://overheidenopenbaarheid.nl/woo/artikel-10-2a-overgangsrecht-bestaande-documenten/




Goed/fout?

Overgangsrecht in de Woo ontbreekt. Dit betekent dat een Wob-verzoek van voor 1 mei 
2022 vanaf 1 mei 2022 met een Woo-besluit wordt beantwoord. 

Goed

Vraag 13





Goed/fout?

Bestuursorganen hoeven Wob-verzoeken die voor 1 mei 2022 zijn ingediend niet alvast 
te behandelen als Woo-verzoek, indien de verwachting bestaat dat het besluit pas na 1 
mei 2022 wordt genomen. 

Fout

Vraag 14



Vragen?



Zet de volgende Let’s Talk alvast 
in je agenda!

• Datum en tijd: Donderdag 16 juni, 14.00 uur

Stuur je vragen/onderwerpen van tevoren naar: 

relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl
m.kitslaar@rhc-eindhoven.nl

mailto:relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl
mailto:m.kitslaar@rhc-eindhoven.nl
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