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schulden van Real Madrid jegens de gemeente, tezamen 
met andere wederzijdse verplichtingen, tegen elkaar weg-
gestreept.2

5. Kortom, een tamelijk ingewikkeld feitencomplex, 
hetgeen zich ook vaak voordoet bij een project- of gebieds-
ontwikkeling. Zeker als er sprake is van een langdurige ste-
delijke herontwikkeling en er een aanslag wordt gepleegd 
op het uithoudingsvermogen van de betrokken spelers. Dit 
vergt weleens de inzet van een contractuele wisselspeler, 
die afhankelijk van de omstandigheden staatssteunrechte-
lijk bezien goed, maar ook verkeerd kan uitpakken (volgens 
de EC). Daarover in de analyse straks meer.
6. Volgens de EC is er in Madrid sprake van een over-
treding van de Europese staatssteunregels. Het perceel 
grond kent volgens haar een waarde van circa 4.3 miljoen 
euro, in plaats van 22.7 miljoen euro. De Europese staats-
steunwaakhond deelt een kaart uit met directe gevolgen. 
Er dient aan vermeende staatssteun een bedrag van 18,4 
miljoen euro terugbetaald te worden. Real Madrid protes-
teert en stapt naar het Gerecht. Van deze arbiter krijgt Real 
Madrid gelijk.
7. Het Gerecht concludeert namelijk dat de EC niet 
bewezen heeft dat er sprake is geweest van een voordeel-
verstrekking aan Real Madrid. Als dit door de EC niet bewe-
zen is, dan is een staatssteun-overtreding ook niet bewezen. 
Het Gerecht geeft de EC in feite een rode kaart: er gaat een 
gerechtelijke streep door de door de EC opgelegde terugbe-
talingsverplichting.

  Wedstrijdanalyse
8. Volgens het Gerecht heeft de EC haar staatssteun-
onderzoek niet op de juiste wijze verricht. De EC heeft 
(vooral) alleen gekeken naar de waarde van de verkochte 
grond, maar er is geen rekening gehouden met alle aspec-
ten van de transactie en de context daarvan, waaronder de 
(niet door de EC op waarde getaxeerde) levering van andere 
gronden aan Real Madrid. Ondanks dat dit wel vereist is, 
heeft de EC daardoor geen volledige analyse verricht naar 
alle relevante omstandigheden van het geval.3 Dit levert be-
wijsrechtelijk bezien een standaard buitenspelsituatie op.
9. Net als bij de veelbesproken gebiedsontwikkeling 
Damplein te Leidschendam-Voorburg, heeft de EC ter sta-
ving van de aanwezigheid van staatssteun verzuimd een 
juiste en volledige Market Economy Operator-toets uit te 
voeren.4 Door die toets na te laten, althans deze niet op de 
juiste wijze uit te voeren, kan niet worden geconcludeerd 
dat er sprake is van een voordeelverstrekking.
10 Dat er geen sprake zou zijn van staatssteun, is met 
dit arrest (dus) niet vast komen te staan. Het Gerecht conclu-
deert slechts dat de Europese Commissie (hierna: EC) bui-
tenspel staat omdat bewijs voor staatssteun niet is geleverd. 

2 Rechtsoverweging 121. Zie nader over de schikking (en andere staats-
steunkwesties) bij voetbalclubs ook A.A. Khatib, “De spannende kennis-
making tussen staatsteun en voetbal nader onderzocht”, NtER april 2017, 
p. 35 en de factsheet “Staatssteun aan BVO’s” van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2018, p. 15-16. 

3 Rechtsoverweging 125. 
4 GvEA 30 mei 2015, BR 2015/86, m.nt. A.D.L. Knook.

De EC heeft nog recht op een herkansingswedstrijd: zij kan 
hoger beroep instellen bij het Hof van Justitie of een nieuw 
besluit nemen. Ook kan de EC de wedstrijd als verloren be-
schouwen en het hierbij laten. De EC is aan zet. Real Madrid 
hoeft in voorkomend geval slechts te verdedigen.
11. Een nieuw besluit nemen deed de EC in de zaak 
Leidschendam-Voorburg. Na het doen van een nieuw MEO-
onderzoek concludeerde de EC alsnog dat de gemeente ─ via 
het aangaan van gewijzigde (financiële) samenwerkings-
afspraken ─ geen staatssteun had verleend.5 Die contract-
aanpassingen bleken achteraf een gouden wissel te zijn ge-
weest. Of zoals ik eerder al heb gesteld: het staatssteunrecht 
kan niet alleen een doeltreffend breek-, maar ook een nuttig 
smeedijzer blijken te zijn om een vastgelopen gebiedsont-
wikkeling vlot te trekken.6

12. Met de Real Madrid uitspraak wordt eens te meer 
bevestigd dat het bij de vraag of er bij een (wijziging van een) 
project- of gebiedsontwikkeling sprake is van ongeoorloof-
de staatssteun, niet alleen aankomt op de waardebepaling 
van betrokken grondtransacties als zodanig, maar op een 
volledige analyse van de contractuele en contextuele aspec-
ten c.q. omstandigheden van de desbetreffende transfer.7
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Documenten uit een personeelsdossier zijn na de ont-
vangst van een Wob-verzoek om die informatie vernie-
tigd. 

Vernietiging van stukken na het verstrijken van een op grond 
van de Archiefwet vastgestelde termijn is in beginsel rechtma-
tig. Dit is anders indien er voor het verstrijken van die termijn 
een verzoek om die informatie op grond van de Wob is gedaan. 
Vanaf dat moment staat het het bestuursorgaan niet meer vrij 
om de gevraagde informatie te vernietigen. Indien een Wob-
verzoek wordt ingediend na het verstrijken van de bewaarter-
mijn, ontslaat de mogelijkheid van het reeds vernietigd zijn van 
de gevraagde informatie het bestuursorgaan niet van de ver-

5 Besluit EC 15 januari 2016, C(2016) 85 final.
6 M. Fokkema, “Staatssteun en de gecontracteerde gebiedsontwikkeling: 

doeltreffend breek- en nuttig smeedijzer”, TA 2017/5.
7 Zie ook Rb. Noord Nederland 17 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1681, ro. 

4.3.11 ev.
1 Sanne Schipper en Sophie Groeneveld zijn advocaat bij AKD.

T2_BR_1908_bw_V02.indd   405T2_BR_1908_bw_V02.indd   405 7/20/2019   2:12:50 PM7/20/2019   2:12:50 PM



406 Afl. 8 - augustus 2019 BR  2019/55

JurisprudentieBESTUURSRECHT ALGEMEEN

plichting om te bezien of de informatie (nog) voorhanden is. Het 
college had er na ontvangst van het verzoek voor moeten zor-
gen dat de gevraagde documenten lopende de procedure over 
het Wob-verzoek veilig gesteld zouden moeten worden en niet 
alsnog zouden worden vernietigd. Nu het college dit niet heeft 
gedaan, komt het niet beschikbaar zijn van de documenten voor 
rekening en risico van het college.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], wonend te [woonplaats],
tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 
20 augustus 2018 in zaak nr. 17/3644 in het geding tussen:
[appellant]
en
het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

  Procesverloop

Bij besluit van 23 maart 2017 heeft het college het verzoek 
van [appellant] om openbaarmaking van stukken afgewe-
zen.
Bij besluit van 3 juli 2017 heeft het college het door [appel-
lant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 20 augustus 2018 heeft de rechtbank het 
door [appellant] daartegen ingestelde beroep gegrond ver-
klaard, het besluit van 3 juli 2017 vernietigd voor zover het 
college heeft geweigerd het functieprofiel openbaar te ma-
ken, het primaire besluit herroepen voor zover het deze wei-
gering betreft, het college opgedragen om het functieprofiel 
binnen zes weken na de verzending van deze uitspraak 
openbaar te maken door toezending van het voormelde do-
cument aan [appellant] en bepaald dat deze uitspraak in zo-
verre in de plaats treedt van het vernietigde bestreden be-
sluit. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep inge-
steld.
Het college heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
[appellant] heeft de Afdeling geen toestemming verleend als 
bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, van de Algemene wet be-
stuursrecht (hierna: Awb).

(…)

  Overwegingen

  Inleiding
1. Op 25 januari 2017 heeft [appellant] met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht 
hem alle beschikbare informatie te verstrekken over het be-
roepsmatig functioneren en de eventuele uitdiensttreding 
van de persoon die tussen 1 en 30 september 2010 werk-
zaam was als secretaris van het College van Beroep voor de 
Examens van de Universiteit van Amsterdam. Gebleken is 
dat in die periode slechts één ambtenaar in die hoedanig-
heid werkzaam is geweest en het verzoek derhalve betrek-
king heeft op het personeelsdossier van die ambtenaar.

  Besluitvorming
2. Het college heeft de weigering om het personeels-
dossier openbaar te maken bij het besluit van 3 juli 2017 
gehandhaafd. Daaraan heeft het ten grondslag gelegd dat 
het belang zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Wob zich tegen openbaarmaking verzet. Te-
vens heeft het college onder toepassing van artikel 7, eerste 
lid, aanhef en onder c en d, van de Wob aan [appellant] een 
opsomming verstrekt van de zich in het personeelsdossier 
bevindende documenten zonder een nadere duiding van de 
inhoud daarvan.

  Aangevallen uitspraak
3. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college 
de openbaarmaking van de verzochte documenten kunnen 
en mogen weigeren met een beroep op het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en heeft het 
deze weigering voldoende gemotiveerd. De rechtbank deelt 
voorts de opvatting van het college dat anonimisering on-
voldoende waarborg biedt voor de in het personeelsdossier 
opgenomen persoonsgegevens. De rechtbank is van oordeel 
dat een motivering per document in het onderhavige ge-
val tot herhalingen leidt die geen redelijk doel dienen. Het 
college heeft derhalve kunnen volstaan met de motivering 
die is gegeven in het primaire besluit. Het belang van de eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken 
ambtenaar weegt ten aanzien van het functieprofiel echter 
niet op tegen het belang van openbaarmaking, aangezien in 
dit document geen gegevens worden vermeld die zien op 
persoonlijk functioneren maar op de functieomschrijving in 
zijn algemeenheid. Ook zijn geen andere weigeringsgronden 
voorhanden die aan het openbaar maken van dit document 
in de weg staan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het 
college het functieprofiel ten onrechte niet openbaar heeft 
gemaakt. Gelet op de vernietigingsplicht van het college, 
komt het de rechtbank voorts niet ongeloofwaardig voor 
dat het niet over beoordelingsformulieren en gespreksver-
slagen beschikt. [appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt 
dat die documenten er toch zijn zodat de rechtbank ervan 
uitgaat dat inzage is gegeven in het gehele personeelsdos-
sier van de betrokken ambtenaar.

  Hoger beroep
4. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten on-
rechte heeft overwogen dat het college de weigering het 
personeelsdossier openbaar te maken voldoende heeft ge-
motiveerd. Hij voert hiertoe aan dat het college niet per 
document heeft gemotiveerd welke weigeringsgrond aan 
openbaarmaking in de weg staat. De rechtbank heeft te 
weinig oog gehad voor de omstandigheid dat een motive-
ring per document de verzoeker in staat stelt te controleren 
of het bestuursorgaan per document een zorgvuldige be-
oordeling heeft gemaakt. Dat een dergelijke motivering in 
dit geval leidt tot onnodige herhaling volgt hij niet, nu die 
motivering voor het functieprofiel al niet bleek op te gaan, 
aldus [appellant].
4.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uit-
spraak van 28 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM2629) kan, 
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hoewel in beginsel per document of onderdeel daarvan 
moet worden gemotiveerd dat aan de belangen die zich te-
gen openbaarmaking verzetten doorslaggevend gewicht 
toekomt, daarvan onder omstandigheden worden afgezien 
als dat zou leiden tot herhalingen die geen redelijk doel die-
nen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat een motive-
ring per document in het onderhavige geval tot herhalingen 
leidt die geen redelijk doel dienen. Hierbij is van belang dat 
het gaat om documenten uit een personeelsdossier met alle 
een rechtspositioneel karakter die namen, salarisgegevens 
en aanstellings- en uitdiensttredingsbesluiten bevatten. 
Deze gegevens raken de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokken ambtenaar. Gelet op het gedeelde karakter van 
de documenten en de daarin opgenomen gegevens mocht 
het college afzien van een motivering per document nu dit 
zou leiden tot herhalingen die geen redelijk doel dienen. Dat 
het functieprofiel volgens de rechtbank niet mocht worden 
geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Wob betekent niet dat het college niet heeft 
mogen motiveren op de manier als het in het besluit van 
3 juli 2017 heeft gedaan.
Het betoog faalt.
5. [appellant] betoogt voorts dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat niet aannemelijk is dat de 
beoordelingsformulieren en gespreksverslagen onder het 
college berusten. Hij voert hiertoe aan dat in het besluit 
van 3 juli 2017 wordt verwezen naar die stukken. Het en-
kele feit dat een bestuursorgaan vanaf een bepaald moment 
een vernietigingsplicht heeft, wil nog niet zeggen dat de 
desbetreffende documenten ook daadwerkelijk zijn vernie-
tigd. De rechtbank heeft niet onderzocht wanneer die do-
cumenten zijn vernietigd en ten onrechte niet onderkend 
dat het college daarnaar onderzoek had moeten doen. Een 
bestuursorgaan mag immers geen documenten vernietigen 
nadat die documenten met een beroep op de Wob zijn op-
gevraagd. Of de documenten zijn vernietigd blijft echter on-
duidelijk, aldus [appellant].
5.1. Vernietiging van stukken na het verstrijken van 
een op grond van de Archiefwet vastgestelde termijn moet 
in beginsel rechtmatig worden geacht. Dit is anders indien 
voor het verstrijken van die termijn een verzoek om die in-
formatie op grond van de Wob is gedaan. Alsdan staat het 
het bestuursorgaan, zoals de Afdeling eerder in haar uit-
spraak van 14 december 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU7942 
heeft overwogen, niet meer vrij de gevraagde informatie 
te vernietigen. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan 
na het verstrijken van de bewaartermijn, ontslaat de mo-
gelijkheid van het in zoverre reeds vernietigd zijn van de 
gevraagde informatie het bestuursorgaan niet van zijn uit 
de Wob voortvloeiende verplichting te bezien of deze infor-
matie (nog) voorhanden is.
5.2. Ter zitting heeft het college toegelicht dat, hoewel 
voor dergelijke documenten op grond van nummer 60.508 
van het Basisselectiedocument wetenschappelijk onderwijs 
na vijf jaar een vernietigingsplicht geldt, de beoordelings-
formulieren en gespreksverslagen ten tijde van het verzoek 
van [appellant] nog onderdeel uitmaakten van het per-
soneelsdossier van de desbetreffende ambtenaar. Ook ten 

tijde van het nemen van het besluit van 3 juli 2017 waren 
die documenten nog aanwezig. Ondanks het verzoek van 
[appellant] zijn de documenten volgens het college tussen 
juli en oktober 2017 alsnog door een medewerker van de 
afdeling Archief vernietigd.
5.3. Niet in geschil is dat het verzoek van [appellant] na 
het verstrijken van de bewaartermijn van vijf jaar voor be-
oordelingsformulieren en gespreksverslagen is ingediend. 
Het college heeft echter na binnenkomst van het verzoek 
geconstateerd dat die documenten desondanks feitelijk nog 
aanwezig waren in het personeelsdossier van de desbetref-
fende ambtenaar. Het college had er derhalve na ontvangst 
van het verzoek voor moeten zorgen dat die beoordelings-
gesprekken en gespreksverslagen lopende de procedure 
over het Wob-verzoek veilig gesteld zouden worden en niet 
alsnog zouden worden vernietigd. Nu de documenten, zoals 
het college ter zitting van de Afdeling heeft toegelicht, na 
het besluit van 3 juli 2017 zijn vernietigd, hetgeen niet on-
geloofwaardig voorkomt, kan door de bestuursrechter niet 
worden beoordeeld of de weigering van het college die do-
cumenten openbaar te maken gerechtvaardigd is. Gelet op 
de handelwijze van het college komt het niet beschikbaar 
zijn van de beoordelingsgesprekken en functioneringsver-
slagen voor zijn rekening en risico. Derhalve zal de Afdeling 
het ervoor houden dat ten aanzien van die documenten de 
in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde weigerings-
gronden zich niet voordeden. Het besluit van 3 juli 2017 
komt in zoverre voor vernietiging in aanmerking. De recht-
bank heeft dat ten onrechte niet onderkend.
Het betoog slaagt.
6. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uit-
spraak dient te worden vernietigd, voor zover de rechtbank 
daarbij het besluit van het college van 3 juli 2017 in stand 
heeft gelaten voor zover dat ziet op de weigering de be-
oordelingsformulieren en gespreksverslagen openbaar te 
maken. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te zien 
zal de Afdeling dat besluit in zoverre vernietigen wegens 
strijd met artikel 3 van de Wob gelezen in samenhang met 
artikel 7:12 van de Awb. Nu de beoordelingsformulieren en 
gespreksverslagen thans niet meer beschikbaar zijn, ziet 
de Afdeling aanleiding om te bepalen dat het college in zo-
verre niet opnieuw op het bezwaar hoeft te beslissen. De 
uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd voor 
het overige, voor zover aangevallen.
7. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmer-
king komen, is niet gebleken.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Noord-

Holland van 20 augustus 2018 in zaak nr. 17/3644, voor 
zover de rechtbank daarbij het besluit van het college 
van bestuur van de Universiteit van Amsterdam van 
3 juli 2017 in stand heeft gelaten, voor zover dat ziet op 
de weigering de beoordelingsformulieren en gespreks-
verslagen openbaar te maken;
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III. vernietigt het besluit van het college van bestuur van 
de Universiteit van Amsterdam van 3 juli 2017, ken-
merk 2017-056224, voor zover daarin de weigering 
om de beoordelingsformulieren en gespreksverslagen 
openbaar te maken is gehandhaafd;

IV. bepaalt dat het college van bestuur van de Universiteit 
van Amsterdam wat betreft de beoordelingsformulie-
ren en gespreksverslagen geen nieuw besluit op het be-
zwaar van [appellant] behoeft te nemen;

V. bevestigt de uitspraak van de rechtbank voor het ove-
rige, voor zover aangevallen;

VI. gelast dat het college van bestuur van de Universiteit 
van Amsterdam aan [appellant] het door hem betaalde 
griffierecht ten bedrage van € 253,00 (zegge: tweehon-
derddrieënvijftig euro) voor de behandeling van het ho-
ger beroep vergoedt.

  Noot

1. De vraag hoe lang informatie bewaard moet wor-
den met het oog op mogelijke verzoeken op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) rijst met enige re-
gelmaat bij bestuursorganen. De onderhavige uitspraak is 
een goede aanleiding om eens nader te kijken naar de ver-
houding tussen de verplichting om documenten te verstrek-
ken op grond van de Wob, en de plichten die voortvloeien 
uit de Archiefwet 1995 (“Archiefwet”) en andere regelingen 
om informatie te bewaren of naar verloop van tijd juist te 
vernietigen.
2. In deze zaak heeft appellant met een beroep op 
de Wob gevraagd om alle beschikbare informatie over het 
beroepsmatig functioneren (en de eventuele uitdienst-
treding) van de persoon die werkzaam was bij het College 
van Beroep voor de Examens van de Universiteit van 
Amsterdam in september 2010. Omdat het college van be-
stuur van de Universiteit (“het college”) heeft geconstateerd 
dat in deze periode slechts één persoon in deze hoedanig-
heid werkzaam is geweest, heeft het Wob-verzoek de facto 
betrekking op het personeelsdossier van de desbetreffende 
ambtenaar. Dit personeelsdossier is met een beroep op arti-
kel 10, tweede lid, onder e, van de Wob geweigerd. Er is wel 
een opsomming van de documenten in dit dossier verstrekt. 
Appellant heeft tegen het besluit bezwaar gemaakt en ook 
in de beslissing op bezwaar zijn de documenten geweigerd. 
In zoverre is dit een normale Wob-procedure.
3. De kern van deze zaak wordt gevormd door het feit 
dat in het dossier onder meer verslagen van beoordelings-
gesprekken en functioneringsverslagen zaten, die eigenlijk 
al vernietigd hadden moeten zijn op het moment van bin-
nenkomst van het Wob-verzoek. Dit was nog niet gebeurd, 
waardoor de documenten terecht bij de beoordeling zijn 
betrokken. Ook ten tijde van de beslissing op bezwaar wa-
ren deze nog niet vernietigd. Eerst nadat de beslissing op 
bezwaar is genomen, zijn de documenten ergens in de pe-
riode tussen juli en oktober 2017 alsnog vernietigd door een 
medewerker van de universiteit. Ten tijde van de zitting bij 
de rechtbank en later de Afdeling, bestonden de gevraagde 
stukken dus niet meer.

4. De Afdeling oordeelt onder meer dat het college 
ervoor had moeten zorgen dat de gevraagde documenten 
lopende de procedure over het Wob-verzoek veiliggesteld 
zouden worden en niet alsnog zouden worden vernietigd. 
Nu deze zijn vernietigd, kan de bestuursrechter niet be-
oordelen of de weigering om die documenten openbaar 
te maken gerechtvaardigd is. De Afdeling oordeelt dat het 
niet beschikbaar zijn van de verslagen van de beoordelings-
gesprekken en functioneringsverslagen daarom ook voor 
rekening en risico van het college komen. Daaraan verbindt 
de Afdeling de conclusie dat ten aanzien van die documen-
ten geen weigeringsgronden uit artikel 10 en 11 Wob kon-
den worden toegepast. Het besluit is derhalve in strijd met 
artikel 3 Wob, waarin is bepaald dat een verzoek om infor-
matie wordt ingewilligd met inachtneming van de artikelen 
10 en 11 Wob, in samenhang met artikel 7:12 Awb, waarin 
de motiveringsplicht in bezwaar is vervat.
5. Bij de beoordeling van een Wob-verzoek, moet 
eerst worden gekeken of de verzochte informatie bij het 
bestuursorgaan berust. Als de verzochte documenten niet 
berusten bij het bestuursorgaan, komt de vraag op of deze 
daar behoren te berusten. Soms is duidelijk dat informatie 
onder het bestuursorgaan behoort te berusten, bijvoorbeeld 
als een voor het bestuursorgaan bestemd document ergens 
anders is ondergebracht. Het in bewaring geven bij een 
derde van informatie, ontslaat het bestuursorgaan niet van 
verplichtingen op grond van de Wob. Het wordt al lastiger 
als werkzaamheden zijn uitbesteed aan een derde partij. De 
wijze waarop deze relatie is vormgegeven, kan dan helpen 
bij het bepalen of een document behoort te berusten bij het 
bestuursorgaan. Het komt ook wel voor dat een document 
niet langer berust bij het bestuursorgaan, bijvoorbeeld als 
dit digitaal is overschreven (vgl. ABRvS 20 oktober 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BO1189) of is vernietigd, bijvoorbeeld 
e-mails in een opgeheven account van een oud-medewer-
ker (vgl. ABRvS 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2594). Het 
bestuursorgaan moet dan aannemelijk maken dat het docu-
ment niet kan worden teruggehaald.
6. Om te bepalen welke informatie onder het Wob-
verzoek valt, is daarnaast het moment van binnenkomst 
van het verzoek van belang. De documenten die op dat 
moment bij het bestuursorgaan (behoren te) berusten, 
moeten in de beoordeling worden betrokken. Hoewel het 
niet met zoveel woorden in de Wob staat, is het een vas-
te regel dat documenten niet ná binnenkomst van Wob-
verzoek om de desbetreffende informatie mogen worden 
vernietigd. Vanaf dat moment dient het behoud daarvan 
volledig te worden gewaarborgd (zie ABRvS 14 december 
2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU7942 en ABRvS 5 oktober 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2597). De Afdeling overwoog in de uit-
spraak uit 2005 bovendien dat met stukken op een zodanige 
wijze moet worden omgegaan, dat geen afbreuk wordt ge-
daan aan de aanspraak op openbaarheid van documenten 
die aan de Wob kan worden ontleend. Dit neemt echter niet 
weg dat er na verloop van tijd een zekere schifting van stuk-
ken plaatsvindt en documenten mogelijk verwijderd (moe-
ten) worden.
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7. Om te bepalen of, en zo ja, hoelang documenten 
moeten worden bewaard, wordt aansluiting gezocht bij de 
Archiefwet en de daaruit voortvloeiende regels. In de Ar-
chiefwet zelf staat dit niet met zoveel woorden. Echter be-
paalt artikel 5 Archiefwet dat degene die is belast met de zorg 
voor de archiefbescheiden, verplicht is om selectielijsten te 
ontwerpen waarin staat welke archiefbescheiden voor ver-
nietiging in aanmerking komen. In die selectielijsten staat 
derhalve ook hoe lang informatie moet worden bewaard.
8. In het Archiefbesluit 1995 worden nadere regels 
gesteld aan deze selectielijsten. De vastgestelde selectielijs-
ten zijn alle te raadplegen op de website van het Nationaal 
Archief. Vaak maken groepen van overheden gebruik van 
eenzelfde selectielijst. Deze kan algemeen zijn – bijvoor-
beeld de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke or-
ganen 2017 van de VNG – of juist een specifiek onderwerp 
betreffen. Voor universiteiten gelden verschillende selectie-
lijsten. In casu is het Basisselectiedocument wetenschap-
pelijk onderwijs van toepassing en daarin is bepaald dat de 
verslagen van beoordelingsgesprekken en functionerings-
verslagen na vijf jaar moeten worden verwijderd.
9. Naast de Archiefwet zijn er andere regelingen 
denkbaar die een vernietigingsplicht of juiste een bewaar-
plicht bevatten. De fiscale bewaarplicht uit artikel 52 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (“AWR”) brengt mee 
dat gegevens over de loonadministratie zeven jaar bewaard 
moeten blijven. De Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming brengt weer met zich dat persoonsgegevens op 
een zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt en artikel 
17 AVG geeft in bepaalde gevallen recht op wissing van per-
soonsgegevens.
10. Hoewel er dus verschillende bepalingen zijn die re-
gels geven over het al dan niet bewaren van verschillende 
soorten informatie, is dit soms best een zoekplaatje. In de 
onderhavige uitspraak geeft de Afdeling nog eens duidelijk 
aan welke regeling voorgaat. Op het moment dat een Wob-
verzoek wordt ingediend, valt ook de informatie die eigenlijk 
al vernietigd had moeten zijn onder het bereik van dat ver-
zoek. Het bestuursorgaan moet deze informatie veiligstellen 
en ervoor zorgen dat deze niet alsnog wordt vernietigd. De 
vernietigingsplicht uit de Archiefwet moet dus wijken voor 
de openbaarmakingsverplichting uit de Wob. Wij merken in 
dit verband op dat het recht op uitwissing van persoonsge-
gevens op zijn beurt weer wijkt voor de verplichtingen (zo-
wel de bewaar- als vernietigingsplicht) die voortvloeien uit 
de Archiefwet. Dit volgt uit artikel 17 lid 3 sub d AVG.
11.  En als er toch – al dan niet per ongeluk – informa-
tie wordt vernietigd? Dan komt het niet beschikbaar zijn 
van documenten voor rekening en risico van het bestuurs-
orgaan dat deze informatie had moeten veiligstellen. Omdat 
de Afdeling niet kon beoordelen of de weigering van de do-
cumenten door het college gerechtvaardigd was, betekende 
het “voor rekening en risico komen” in casu de vernietiging 
van het besluit en een veroordeling tot vergoeding van het 
betaalde griffierecht. De reeds vernietigde informatie komt 
hier helaas niet meer mee terug.

S.M. Schipper & S.E.A. Groeneveld

Bestuursrechtelijke 
schadevergoeding

BR 2019/56

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
29 mei 2019, nr. 201704842/2/A2
(Mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, D.J.C. van den Broek en 
E.A. Minderhoud)
m.nt. J.W. van Zundert

(Art. 6.1 Wro)

ECLI:NL:RVS:2019:1780

Planschade door uitstoot uitlaatgassen parkeergarage; 
inbreiding niet alleen woningbouw; geen ruimte om bij 
achteraf gebleken hogere schade ook het percentage voor 
het normaal maatschappelijk risico te verhogen. 

Door de uitstoot van uitlaatgassen vanuit de schoorsteen van 
de nabijgelegen parkeergarage, blijft de luchtverontreiniging 
ter hoogte van de woning met tuin van appellant binnen de in 
de milieuregels gestelde grenswaarden. Gelet op de planologi-
sche mogelijkheden onder het bestemmingsplan valt niet uit te 
sluiten dat dit tot een significante planologische verslechtering 
heeft geleid, waardoor appellant per saldo in een enigszins na-
deliger planologische positie is komen te verkeren.
Wat betreft de reikwijdte van het begrip ‘ínbreiding’ is van be-
lang dat eigenaren van in het centrumgebied gelegen wonin-
gen in het algemeen niet slechts met inbreiding van andere 
woningen rekening hoeven te houden. Dat de ontwikkeling in 
het plangebied in strijd met het bestemmingsplan was en bo-
vendien niet voorzienbaar was, betekent nog niet dat de ont-
wikkeling niet in de lijn der verwachtingen lag. Uit het toen-
malige bestemmingsplan blijkt van een beleidsvoornemen om 
in het centrumgebied woningen en een bibliotheek te realise-
ren en de parkeervoorzieningen uit te breiden. Dit brengt met 
zich dat eigenaren van in het centrumgebied gelegen woningen 
rekening dienden te houden met een planologische ontwikke-
ling ter invulling van dat beleidsvoornemen. Dat betekent dat 
de planologische ontwikkeling ten tijde van het nemen van de 
vrijstellingsbesluiten paste in het gedurende een reeks van jaren 
gevoerde ruimtelijke beleid.
Appellant heeft geen gegevens overgelegd waaruit blijkt dat bij 
het vaststellen van de WOZ-waarde acht is geslagen op de cri-
teria die voor een aanvraag om tegemoetkoming in planschade 
van belang zijn en dat rekening is gehouden met de maximale 
mogelijkheden van het bestemmingsplan. Derhalve treft het 
beroep op de indicatieve betekenis van de WOZ-waarde bij het 
bepalen van de waarde van de woning op de peildatum onder 
het oude planologische regime geen doel.
Het college had geen ruimte meer om de drempel voor normaal 
maatschappelijk risico later te verhogen van 3,1% naar 5%, na-
dat bij het besluit naar aanleiding van de tussenuitspraak dui-
delijk werd dat het de omvang van de schade was onderschat.
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