
met het vervaardigen van documenten die niet in 
bestaande documenten zijn neergelegd.
3. Appellant zag, gezien de vaste Wob-ju-
risprudentie dat documenten niet vervaardigd 
behoeven te worden in het kader van een 
Wob-verzoek, de bui al hangen en probeerde het 
eerder uitgebreide verzoek te beperken tot het-
geen de korpschef wel zou kunnen doen zonder 
een nieuw document te vervaardigen. Volgens 
appellant zou de korpschef niet alle aanvragen in 
het gehele land hoeven te controleren, maar al-
leen de aanvragen die bij de regionale poli-
tie-eenheid Midden-Nederland waren ingediend 
om vast te stellen welke percelen binnen deze 
eenheid behoren tot het jachtveld. Als de korps-
chef niet zou beschikken over een overzicht, dan 
zou hij in ieder geval de al dan niet geanonimi-
seerde jachthuurovereenkomsten openbaar 
moeten maken zodat appellant zelf het door hem 
gewenste overzicht zou kunnen vervaardigen.
4. De redenering van appellant die beoogt 
het informatieverzoek te herleiden tot informatie 
waarover de korpschef wel beschikt of zou kun-
nen beschikken, volgt de Afdeling evenwel niet. 
Het doornemen van ieder afzonderlijk dossier 
wordt gekoppeld aan het maken van een over-
zicht, terwijl appellant aangeeft dat wanneer een 
dergelijk overzicht niet bestaat hij dat zelf zal ma-
ken. Tevergeefs. De Afdeling volgt de door de 
korpschef gelegde koppeling tussen het doorne-
men van documenten en het vervaardigen van 
een samenvatting uit die documenten. In deze 
uitspraak geeft de Afdeling, evenals in de uitspra-
ken van 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102, 
Gst. 2013/80, m.nt. C.N. van der Sluis en van 26 
april 2016; ECLI:NL:RVS:2016:1138, JG 2016/40, 
m.nt. T. Barkhuysen en A. Span, AB 2016/233, 
m.nt. P.J. Stolk, aan dat de Wob geen plicht kent tot 
het vervaardigen van een document onafhanke-
lijk van de mate van inspanning daartoe. De mate 
van inspanning is blijkens de huidige jurispruden-
tie — anders dan in de oudere jurisprudentie (vgl. 
ABRvS 20 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA7618, 
AB 2007/329) — niet meer relevant.
5. De procedure overziende is de vraag of 
met enig vooroverleg tussen appellant en het be-
stuursorgaan naar aanleiding van het verzoek, 
een discussie als in deze uitspraak bij de rechter-
lijke instanties over de omvang van het verzoek 
had kunnen worden voorkomen. Het is niet on-
gewoon dat een bestuursorgaan in overleg treedt 
met een verzoeker om na te gaan wat de moge-
lijkheden zijn ter beantwoording van diens 
Wob-verzoek. Op grond van art. 3 lid 6 WOB 
1992 verzoekt het bestuursorgaan bovendien in-
dien een verzoek te algemeen is geformuleerd 
om precisering en is het de verzoeker daarbij be-
hulpzaam. Maar als je als verzoeker gedurende 

de loop van de procedure het Wob-verzoek eerst 
verruimt en vervolgens weer beperkt, dan houdt 
het natuurlijk een keer op.
P.J. Stolk

AB 2018/119

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
31 januari 2018, nr. 201700494/1/A3
(Mrs. C.J. Borman, A.B.M. Hent, D.J.C. van den 
Broek)
m.nt. E. Dans*

Art. 1 aanhef en onder b, art. 3 lid 1, art. 10 lid 2 
aanhef en onder e WOB 1992

RZA 2018/13
BA 2018/70
ECLI:NL:RVS:2018:321

Onderzoeksgegevens die louter met een we-
tenschappelijk oogpunt tot stand zijn gekomen 
en geen betrekking hebben op de bestuursvoe-
ring van het be stuurs or gaan, betreffen geen 
bestuurlijke aangelegenheid.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uit-
spraak van 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1130, 
ziet het begrip ‘bestuurlijk’, gelet op het doel van de 
Wob, op het openbaar bestuur in al zijn facetten en 
betreft het niet alleen het externe optreden van het 
bestuur, maar ook de interne organisatie.

De onderzoeksgegevens zijn tot stand gekomen 
bij de uitvoering van een onderzoek door een aan 
het NSCR verbonden onderzoeker in het kader van 
de wetenschappelijke taak van het NSCR. De gege-
vens zijn louter met een wetenschappelijk oogmerk 
tot stand gekomen en hebben geen betrekking op de 
bestuursvoering van het bestuur. Zij betreffen daar-
om geen bestuurlijke aangelegenheid. Dat over die 
gegevens een wetenschappelijke publicatie is uitge-
bracht, maakt dit niet anders. Dat informatie over de 
opzet van het onderzoek, zoals informatie over de fi-
nanciering ervan, een bestuurlijke aangelegenheid 
betreft, betekent niet dat de onderzoeksgegevens zelf 
ook een bestuurlijke aangelegenheid betreffen. De 
door het bestuur vermelde uitspraak van de Afdeling 
van 3 oktober 2007 over onderzoek naar de bestuurs-
cultuur binnen de gemeente Edam-Volendam waar-
toe de staats se cre ta ris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties opdracht had gegeven in ver-
band met diens verantwoordelijkheid, betreft een 
uitzonderlijk geval en doet aan het voorgaande niet 
af. De rechtbank heeft niet onderkend dat het be-

* E. Dans is advocaat bij AKD.
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stuur de weigering van de openbaarmaking van de 
onderzoeksgegevens reeds gelet op het voorgaande 
terecht heeft gehandhaafd. (…)

De Afdeling preciseert haar jurisprudentie en 
overweegt dat het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen open-
baarmaking van namen van medewerkers die niet 
wegens hun functie in de openbaarheid treden, ten-
zij de indiener van het desbetreffende Wob-verzoek 
aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van de 
openbaarheid in een concreet geval zwaarder 
weegt.

Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. Het algemeen bestuur (thans: de raad van be-
stuur; hierna: het bestuur) van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(hierna: de NWO), te Den Haag,
2. Appellant 2, 
appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank 
Amsterdam van 9 december 2016 in 16/2523 in 
het geding tussen:
Appellant 2,
en
Het bestuur.

Procesverloop

Bij besluit van 15 oktober 2015 heeft de directeur 
van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving (hierna: het NSCR) een ver-
zoek van appellant 2 om informatie op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de 
Wob) gedeeltelijk ingewilligd.

Bij besluit van 2 maart 2016 heeft het bestuur 
het daartegen door appellant 2 gemaakte be-
zwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 9 december 2016 heeft de 
rechtbank het daartegen door appellant 2 inge-
stelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 
2 maart 2016 vernietigd voor zover het betreft de 
weigering om de namen in een brief van 14 mei 
2014 van de directeur aan het Parket Generaal 
van het Openbaar Ministerie en een brief van 15 
september 2014 van de minister van Veiligheid 
en Justitie aan de directeur openbaar te maken en 
het bestuur opgedragen met inachtneming van 
haar uitspraak een nieuw besluit op het gemaak-
te bezwaar te nemen. Deze uitspraak is aange-
hecht (niet opgenomen; red.).

Tegen deze uitspraak hebben het bestuur en 
appellant 2 ieder hoger beroep ingesteld.

Appellant 2 en het bestuur hebben ieder een 
schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Bij besluit van 6 februari 2017 heeft het be-
stuur het gemaakte bezwaar, voor zover thans 
van belang, gedeeltelijk gegrond verklaard.

Appellant 2 heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behan-
deld op 30 november 2017, waar het bestuur, ver-
tegenwoordigd door mr. E.C. Pietermaat en mr. 
R.D. Harteman, beiden advocaat te Den Haag, en 
appellant 2, bijgestaan door mr. H. van Drunen, 
rechtsbijstandverlener te Utrecht, zijn versche-
nen. Voorts is aan de kant van het NSCR P. van der 
Laan verschenen.

Overwegingen

1. Bij brief van 13 augustus 2015 heeft ap-
pellant 2 de NWO dan wel het NSCR verzocht om 
verstrekking van “alle documenten met betrek-
king tot onderzoek NL-Online-Offline (of andere/
vergelijkbare omschrijvingen/namen) van de 
Vrije Universiteit en het NSCR”. Bij het besluit van 
15 oktober 2015 heeft de directeur de correspon-
dentie met externe par tij en over het onderzoek 
en interne correspondentie over de voorberei-
ding van de bij externe par tij en ingediende aan-
vragen openbaar gemaakt en hierin de namen 
van personen die niet wegens hun functie in 
openbare bronnen traceerbaar zijn, onleesbaar 
gemaakt met het oog op de bescherming van hun 
persoonlijke levenssfeer. Onderzoeksgegevens, 
interne correspondentie over de uitvoering van 
het onderzoek en voor het onderzoek gebruikte 
vragenlijsten (hierna: de onderzoeksgegevens) 
heeft de directeur niet openbaar gemaakt, omdat 
deze volgens hem niet een bestuurlijke aangele-
genheid betreffen. Bij het besluit van 2 maart 
2016 heeft het bestuur het besluit van 15 oktober 
2015 onder verwijzing naar een advies van de 
commissie Bezwaarschriften NWO van 22 febru-
ari 2016 gehandhaafd.
2. Het bestuur betoogt dat de rechtbank ten 
onrechte niet zijn standpunt heeft onderschreven 
dat de onderzoeksgegevens, reeds wegens het 
wetenschappelijk karakter ervan, niet een be-
stuurlijke aangelegenheid betreffen. Hiertoe voert 
het aan dat uit de geschiedenis van de totstandko-
ming van de Wob (Kamerstukken II 1986/87, 
19859, 3, p. 25) blijkt dat volgens de wetgever aan 
researchinstituten gerichte informatieverzoeken 
over wetenschappelijke onderwerpen geen ver-
zoeken zijn die betrekking hebben op informatie 
over een bestuurlijke aangelegenheid. Het onder-
zoek NL-Online/Offline houdt direct verband met 
de wetenschappelijke onderzoekstaak van het 
NSCR, onderdeel van de NWO. De uitspraak van 3 
oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4735, waarin 
de Afdeling heeft geoordeeld dat de desbetreffen-
de onderzoeksgegevens een bestuurlijke aangele-
genheid betroffen, ging over een uitzonderlijk ge-
val, aldus het bestuur.

Appellant 2 betoogt dat de rechtbank ten on-
rechte heeft geoordeeld dat de onderzoeksgege-
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vens tot het moment van publicatie daarover niet 
een bestuurlijke aangelegenheid betreffen, om-
dat deze tot dan los moeten worden gezien van 
het bestuurlijk functioneren van het bestuur. 
Hiertoe voert hij aan dat de rechtbank eraan is 
voorbijgegaan dat het onderzoek is opgezet en 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur, begeleid wordt door de medewerkers 
van het bestuur en gefinancierd wordt door het 
bestuur. Het bestuur erkent dat het opzetten van 
het onderzoek een bestuurlijke aangelegenheid 
is, zodat de uitvoering ervan ook een bestuurlijke 
aangelegenheid is, aldus appellant 2.
2.1.  Artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob 
luidt: 

“In deze wet en de daarop berustende bepa-
lingen wordt verstaan onder […] bestuurlijke 
aangelegenheid: een aangelegenheid die be-
trekking heeft op beleid van een be stuurs or-
gaan, daaronder begrepen de voorbereiding 
en de uitvoering ervan.”

Artikel 3, eerste lid, luidt: 
“Een ieder kan een verzoek om informatie 
neergelegd in documenten over een bestuur-
lijke aangelegenheid richten tot een be stuurs-
or gaan of een onder verantwoordelijkheid 
van een be stuurs or gaan werkzame instelling, 
dienst of bedrijf.”

2.2.  Zoals de Afdeling eerder heeft overwo-
gen in de uitspraak van 26 april 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1130, ziet het begrip ‘bestuur-
lijk’, gelet op het doel van de Wob, op het open-
baar bestuur in al zijn facetten en betreft het niet 
alleen het externe optreden van het bestuur, 
maar ook de interne organisatie.

De onderzoeksgegevens zijn tot stand geko-
men bij de uitvoering van een onderzoek door 
een aan het NSCR verbonden onderzoeker in het 
kader van de wetenschappelijke taak van het 
NSCR. De gegevens zijn louter met een weten-
schappelijk oogmerk tot stand gekomen en heb-
ben geen betrekking op de bestuursvoering van 
het bestuur. Zij betreffen daarom geen bestuurlij-
ke aangelegenheid. Dat over die gegevens een 
wetenschappelijke publicatie is uitgebracht, 
maakt dit niet anders. Dat informatie over de op-
zet van het onderzoek, zoals informatie over de 
financiering ervan, een bestuurlijke aangelegen-
heid betreft, betekent niet dat de onderzoeksge-
gevens zelf ook een bestuurlijke aangelegenheid 
betreffen. De door het bestuur vermelde uit-
spraak van de Afdeling van 3 oktober 2007 over 
onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de ge-
meente Edam-Volendam waartoe de staats se cre-
ta ris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties opdracht had gegeven in verband met diens 
verantwoordelijkheid, betreft een uitzonderlijk 
geval en doet aan het voorgaande niet af. De 

rechtbank heeft niet onderkend dat het bestuur 
de weigering van de openbaarmaking van de on-
derzoeksgegevens reeds gelet op het voorgaande 
terecht heeft gehandhaafd.

Het betoog van het bestuur slaagt. Het betoog 
van appellant 2 faalt.
3. Appellant 2 betoogt dat de rechtbank ten 
onrechte de beoor de ling van zijn beroepsgrond 
tegen de toepassing van artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de Wob beperkt heeft tot 
de brieven van 14 mei en 15 september 2015. 
Hiertoe voert hij aan dat het bestuur al heeft er-
kend dat de motivering van de weigering van de 
openbaarmaking van de namen van een secreta-
resse en een systeembeheerder onjuist is. De mo-
tivering voor de weigering van de openbaarma-
king van andere namen ontbreekt volledig, aldus 
appellant 2.
3.1.  Artikel 10, tweede lid, aanhef onder e, 
van de Wob luidt: 

“Het verstrekken van informatie ingevolge 
deze wet blijft eveneens achterwege voor zo-
ver het belang daarvan niet opweegt tegen 
[…] de eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer[.]”

3.2.  Het bestuur heeft in het besluit van 15 
oktober 2015 geweigerd de in de correspondentie 
met externe par tij en vermelde namen openbaar 
te maken van personen die niet wegens hun 
functie in openbare bronnen traceerbaar zijn. In 
het advies waarnaar het bestuur in het besluit 
van 2 maart 2016 heeft verwezen, is ter nadere 
motivering onder meer verwezen naar de uit-
spraak van de Afdeling van 3 februari 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BL1844. In die uitspraak heeft 
de Afdeling overwogen dat namen van ambtena-
ren persoonsgegevens zijn en het belang van eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer zich te-
gen openbaarmaking kan verzetten, waarbij van 
belang is dat het hier niet gaat om het opgeven 
van een naam aan een individuele burger die met 
een ambtenaar in contact treedt, maar om open-
baarmaking in de zin van de Wob.

De Afdeling preciseert haar jurisprudentie en 
overweegt dat het belang van eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen 
openbaarmaking van namen van medewerkers 
die niet wegens hun functie in de openbaarheid 
treden, tenzij de indiener van het desbetreffende 
Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het 
belang van de openbaarheid in een concreet ge-
val zwaarder weegt. Nu het in deze zaak gaat om 
de namen van medewerkers die niet wegens hun 
functie in de openbaarheid treden en appellant 2 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat het belang 
van de openbaarheid zwaarder weegt dat het be-
lang van eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer van de desbetreffende medewerkers, heeft 
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het bestuur openbaarmaking van de namen te-
recht geweigerd.

Het betoog faalt.
4. Het hoger beroep van het bestuur is ge-
grond. Het hoger beroep van appellant 2 is onge-
grond. De aangevallen uitspraak moet worden 
vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou be-
horen te doen, zal de Afdeling het beroep alsnog 
ongegrond verklaren.

Gelet op het voorgaande is de grondslag ont-
vallen aan het door het bestuur ter uitvoering van 
de aangevallen uitspraak genomen besluit van 6 
februari 2017. Dat besluit moet daarom worden 
vernietigd.
5. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep van het algemeen 
bestuur van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek gegrond;
II. verklaart het hoger beroep van appellant 2 
ongegrond;
III. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Am-
sterdam van 9 december 2016 in 16/2523;
IV. verklaart het beroep in die zaak ongegrond;
V. vernietigt het besluit van het algemeen be-
stuur van de Nederlandse Organisatie voor We-
tenschappelijk Onderzoek van 6 februari 2017 
met kenmerk 2017/JZ/00199751.

Noot

1. In deze Wob-kwestie oordeelt de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
dat onderzoeksgegevens die louter met een we-
tenschappelijk oogmerk tot stand zijn gekomen 
en geen betrekking hebben op de bestuursvoe-
ring van het be stuurs or gaan, geen bestuurlijke 
aangelegenheid betreffen. Het oordeel dat infor-
matie niet ziet op een bestuurlijke aangelegen-
heid, is zeldzaam en daarmee is het belang van 
deze uitspraak gegeven. De Afdeling preciseert 
daarnaast haar jurisprudentie over de (weigering 
van de) openbaarmaking van namen in docu-
menten, hetgeen eveneens een vermelding ver-
dient. In de uitspraak van dezelfde datum inzake 
een bij de Universiteit Leiden ingediend Wob-ver-
zoek wordt een vergelijkbaar oordeel gegeven 
over het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ 
(ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:322).
2. Onderhavig Wob-verzoek heeft betrek-
king op ‘alle documenten met betrekking tot on-
derzoek NL-Online-Offline (of andere/vergelijk-
bare omschrijvingen/namen)’. Uit een korte 

naspeuring op het internet blijkt dat het gaat om 
promotieonderzoek CyberCrime Offender Profi-
ling dat wordt verricht binnen het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandha-
ving (‘NSCR’). Het doel van dit onderzoek is het 
verkrijgen van inzicht in motivaties, persoonlijk-
heid, sociale netwerken en ontwikkeling van cri-
minele carrières van cybercriminelen. Verzoeker 
heeft gevraagd om alle documenten met betrek-
king tot dat onderzoek. Volgens de Raad van Be-
stuur van de Nederlandse Organisatie voor We-
tenschappelijk onderzoek (‘het Bestuur’), waar 
het NSCR onder valt, is daarbij een onderscheid te 
maken in twee categorieën documenten: ener-
zijds correspondentie met externe par tij en over 
het onderzoek en interne correspondentie ter 
voorbereiding van die contacten met externen, 
anderzijds onderzoeksgegevens, interne corres-
pondentie over de uitvoering van het onderzoek 
en de voor het onderzoek gebruikte vragenlijsten 
(‘de onderzoeksgegevens’). 
3. Gezien het (online te raadplegen) pri-
maire besluit nam het Bestuur aanvankelijk nog 
het standpunt in dat de Wet openbaarheid van 
bestuur niet op het NSCR van toepassing is. Bij de 
Afdeling was dat terecht geen onderwerp van 
discussie meer. Immers, het NSCR valt als insti-
tuut onder de Stichting Nederlandse Weten-
schappelijke Onderzoek Instituten dat weer on-
derdeel uitmaakt van NWO. NWO is een 
publiekrechtelijke rechtspersoon, want krachtens 
de NWO-wet ingesteld. De organen van NWO, 
waaronder het Bestuur, zijn dus bestuursorganen 
waarop de Wob van toepassing is. Dat geldt ook 
voor instellingen, diensten en bedrijven die werk-
zaam zijn onder verantwoordelijkheid van (het 
Bestuur van) NWO (art. 3 lid 1 Wob), waaronder 
genoemde stichting. 
4. Hoewel de Wob van toepassing is op 
NWO en NSCR, hoeven de onderzoeksgegevens 
toch niet openbaar gemaakt te worden. Deze in-
formatie heeft namelijk geen betrekking op een 
bestuurlijke aangelegenheid zoals bedoeld in art. 
3 WOB 1992. Dat betoog van het Bestuur was in 
eerste aanleg nog verworpen door de Rechtbank 
Amsterdam, maar wordt gehonoreerd door de 
Afdeling, omdat de onderzoeksgegevens tot 
stand zijn gekomen bij de uitvoering van een on-
derzoek door een aan het NSCR verbonden on-
derzoeker in het kader van de wetenschappelijke 
taak van het NSCR. De gegevens zijn louter met 
een wetenschappelijk oogmerk tot stand geko-
men en hebben geen betrekking op de bestuurs-
voering van het Bestuur, aldus de Afdeling (r.o. 
2.2). Informatie over de opzet van het onderzoek, 
zoals de financiering ervan, valt volgens de Afde-
ling overigens wel onder de Wob.
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5. De Afdeling formuleert hiermee een uit-
zondering op het begrip ‘bestuurlijke aangele-
genheid’ dat in haar jurisprudentie ruim wordt 
uitgelegd. In de wet is de ‘bestuurlijke aangele-
genheid’ gedefinieerd als een aangelegenheid die 
betrekking heeft op beleid van een be stuurs or-
gaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan (art. 1 aanhef en onder b 
WOB 1992). In deze uitspraak memoreert de Af-
deling haar eerdere jurisprudentie waarin is uit-
gemaakt dat het begrip ‘bestuurlijk’, gelet op het 
doel van de Wob, ziet op het openbaar bestuur in 
al zijn facetten en betreft het niet alleen het exter-
ne optreden van het bestuur, maar ook de interne 
organisatie. In lijn met deze ruime uitleg heeft de 
Afdeling in het verleden al geoordeeld dat een be-
stuurlijke aangelegenheid aan de orde is bij de 
declaraties die door een minister zijn ingediend 
en die zijn gehonoreerd (ABRvS 25 april 2000, 
ECLI:NL:RVS:2000:AA5630, AB 2000/210, m.nt. 
Zijlstra), de reis- en verblijfkosten van de voorzit-
ter van een pri va te organisatie die evenwel bij de 
minister worden gedeclareerd (ABRvS 8 juli 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2118, AB 2015/441, m.nt. Stolk) 
en processen-verbaal van aangiften van diefstal 
van vuurwapens, omdat deze aanleiding kunnen 
vormen voor het vormen van beleid door de 
korpsbeheerder (ABRvS 16 december 2009, 
ECLI:NL:RVS:2009:BK6722).
6. Het Bestuur zag in de wetsgeschiedenis 
van de Wob een aanwijzing voor zijn standpunt 
dat de onderzoeksgegevens reeds vanwege het 
wetenschappelijke karakter ervan, geen bestuur-
lijke aangelegenheid betreffen. In de memorie van 
toelichting staat inderdaad dat de informatie niet 
van bestuurlijke aard is indien ‘het verzoek het te 
leen vragen van boeken uit de bibliotheek betreft 
of het vragen van inlichtingen over wetenschap-
pelijke onderwerpen aan researchinstituten’ (Ka-
merstukken II 1986/87, 19859, 3, p. 25). Eenzelfde 
opmerking stond ook al in de nota van toelichting 
bij het Besluit openbaarheid van bestuur uit 1979 
(Stb. 1979, 590, p. 5). De NWO had de jurispruden-
tie echter niet mee, omdat de Afdeling in 2007 
nog had uitgemaakt dat een wetenschappelijk 
onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam wel een bestuurlijke aangelegenheid betrof 
(ABRvS 3 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4735, 
JB 2007/212, m.nt. Overkleeft-Verburg en Gst. 
2007/153, m.nt. Kooper). Dat blijkt nu uitzonder-
lijk geval te zijn geweest, aldus ook expliciet de Af-
deling.
7. In die zaak ging het om een onderzoek 
van de Faculteit Sociale Wetenschappen naar de 
bestuurscultuur binnen de gemeente Edam- 
 Volendam in verband met de nieuwjaarsbrand in 
Volendam in 2001. Voor dat onderzoek waren in-
terviews afgenomen met betrokkenen en de ge-

spreksverslagen van die interviews werden met 
een beroep op de Wob opgevraagd bij de Eras-
mus Universiteit. De geweigerde openbaarma-
king vond geen genade bij de Afdeling gezien het 
geheel van de volgende om stan dig he den: het on-
derzoek was uitgevoerd door onderzoekers van 
de faculteit, het betrof de bestuurscultuur binnen 
de gemeente Edam-Volendam en werd verricht 
in opdracht van de Staats se cre ta ris van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband 
met zijn verantwoordelijkheid. Dat het onder-
zoek op wetenschappelijke wijze en op basis van 
een privaatrechtelijke over een komst was ver-
richt, was volgens de Afdeling niet van belang. 
Evenmin stond het feit dat de inhoud van het on-
derzoek geen relatie had met het beleid van het 
aangezochte be stuurs or gaan (het bestuur van de 
universiteit) in de weg aan de kwalificatie als ‘be-
stuurlijke aangelegenheid’, omdat het onderzoek 
van invloed kan zijn op beleid van een ander be-
stuurs or gaan (de staats se cre ta ris en/of de orga-
nen van de gemeente). 
8. Op basis van de uitspraak uit 2007 kon de 
conclusie worden getrokken dat het gehele be-
leidsmatig relevante onderzoek van publiekrech-
telijke onderzoeksinstellingen onder de Wob was 
gebracht (aldus Overkleeft-Verburg in haar noot). 
Uit de uitspraken van 31 januari 2018 blijkt echter 
dat de Afdeling zo ver niet wil gaan. Uit de NWO-
zaak volgt dat nog impliciet. Dat het onderzoek 
van het NSCR naar cybercriminaliteit geschikt kan 
zijn voor beleidsvorming door de politiële en jus-
titiële autoriteiten was immers kennelijk niet van 
belang. In de uitspraak van dezelfde datum inzake 
de Universiteit Leiden overweegt de Afdeling ex-
pliciet dat het gegeven dat het rapport mogelijk 
relevante informatie bevat voor de bestuursvoe-
ring van andere bestuursorganen, niet maakt dat 
het een bestuurlijke aangelegenheid betreft (r.o. 
2.2). Gezien deze uitspraken betreffen gegevens 
die met een wetenschappelijk oogmerk tot stand 
zijn gekomen in de regel dus geen bestuurlijke 
aangelegenheid. Dat is klaarblijkelijk pas het geval 
als het onderzoek in opdracht is verricht én deze 
opdracht een bestuurlijk karakter heeft zoals in de 
uitspraak over de Erasmus Universiteit.
9. De vraag rijst hoe beide uitspraken zich 
verhouden tot het oordeel van de Afdeling van 30 
augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2334,   
JB 2017/169, m.nt. Peters en BR 2017/96, m.nt. 
Nielen. In die kwestie oordeelde de Afdeling dat 
wetenschappelijk onderzoek van TNO in op-
dracht van pri va te derden wel betrekking heeft 
op een bestuurlijke aangelegenheid, omdat 
— kort samengevat — TNO ingevolge de TNO-wet 
als wettelijke taak heeft het doen van op toepas-
sing gericht technisch- en natuurwetenschappe-
lijk onderzoek, óók voor niet-overheden. Als ad-
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vocaat van TNO in die kwestie laat ik die 
beschouwing hier verder achterwege. 
10. Dan tot slot een enkele opmerking over 
namen in openbaar te maken documenten. Het 
Bestuur had in de documenten die wel een be-
stuurlijke aangelegenheid betreffen de namen van 
personen die niet wegens hun functie in openbare 
bronnen traceerbaar zijn, onleesbaar gemaakt op 
grond van art. 10 lid 2 aanhef en onder e WOB 
1992 (eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer). De Wob-verzoeker kon zich daar niet in 
vinden, maar vangt bot bij de Afdeling. Het is vaste 
jurisprudentie dat waar het gaat om beroepshalve 
functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte 
mate een beroep kan worden gedaan op het be-
lang van de eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer (zie bijvoorbeeld ABRvS 18 juli 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:BA9807, AB 2007/328, m.nt. 
Stolk). Echter, volgens eveneens vaste jurispruden-
tie geldt dat voor namen van ambtenaren het be-
lang van de eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer zich tegen de openbaarmaking kan 
verzetten. De Afdeling wijst in deze uitspraak in na-
volging van het Bestuur op ABRvS 3 februari 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BL1844, maar zie bijvoorbeeld 
ook ABRvS 4 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3114, 
AB 2008/232, m.nt. Stolk. Eerder oordeelde de Af-
deling nog dat het dan op de weg van het be stuurs-
or gaan ligt om de belangenafweging te maken die 
art. 10 lid 2 WOB 1992 voorschrijft (ABRvS 25 juni 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:2275, AB 2015/14, m.nt. 
Van den Ende). Het be stuurs or gaan moet volgens 
die uitspraak per geval beoordelen of door open-
baarmaking van een naam de persoonlijke le-
venssfeer in het geding kan komen en zo ja, of 
aan die om stan dig heid zodanig gewicht moet 
worden toegekend dat het belang van openbaar-
making daarvoor moet wijken. In onderhavige 
uitspraak draait de Afdeling de bewijslast echter 
om: voor medewerkers (dus niet alleen voor 
ambtenaren) die niet vanwege hun functie in de 
openbaarheid treden wordt aan ge no men dat het 
belang van eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer zich verzet tegen openbaarmaking. Het 
ligt volgens de Afdeling op de weg van verzoeker 
om aannemelijk te maken dat het belang van de 
openbaarheid in het concrete geval toch zwaar-
der weegt. De tendens naar het meer bescher-
men van namen van ambtenaren of werknemers 
van ondernemingen die Daalder beschrijft, wordt 
hiermee dus doorgezet (E.J. Daalder, Handboek 
openbaarheid van bestuur 2015, p. 418–419). 
E. Dans
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Art. 3:4, 5:1, 5:32 Awb

Module Ruimtelijke ordening 2018/7906
NJB 2018/319
Omgevingsvergunning in de praktijk 2018/7774
ECLI:NL:RVS:2018:34

Minister heeft in 2006 achteraf gezien bomen 
illegaal gekapt. Handhavingsbesluit strekken-
de tot afdwingen herplant niet evenredig nu 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
bepaalt dat gemeenteraad overtreding (uitein-
delijk) zal moeten legaliseren.

Dat op 7 juli 2015 geen concreet zicht op legalise-
ring bestond, laat onverlet dat, zoals de rechtbank 
terecht heeft aan ge no men, het college bij het ne-
men van het besluit van 7 juli 2015 acht had moe-
ten slaan op de voor de gemeenteraad uit art. 3.1 lid 
2 Wro, art. 2.6.4 lid 3 en 4 Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening en art. 16 lid 1 Besluit militaire 
luchthavens voortvloeiende verplichtingen. Het col-
lege diende er ten tijde van het nemen van dat be-
sluit rekening mee te houden dat er in ieder geval 
binnen enkele jaren een nieuw bestemmingsplan 
door de gemeenteraad zou moeten worden vastge-
steld en voorts dat dit nieuwe bestemmingsplan in 
overeenstemming zou moeten zijn met art. 2.6.4 lid 
3 en 4 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, 
in samenhang met art. 16 lid 1 Besluit militaire 
luchthavens. Zoals is overwogen in de door de 
rechtbank aangehaalde uitspraak van de Afdeling 
van 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:185, heeft 
de gemeenteraad geen ruimte voor een belangenaf-
weging bij de toepassing van die bepalingen. Aan-
nemelijk is dat de 20 volgens de last te planten zo-
mereiken gelet op het gebied waarin zij geplant 
moeten worden en hun hoogte niet te verenigen 
zijn met een obstakelvrije vliegfunnel zoals die op 
grond van art. 2.6.4 lid 3 en 4 Besluit algemene re-
gels ruimtelijke ordening in samenhang met art. 16 
lid 1 Besluit militaire luchthavens, in het nieuwe be-
stemmingsplan gewaarborgd zal moeten zijn. De 
opgelegde verplichting tot het planten van de 20 zo-
mereiken dient, gelet hierop, geen redelijk doel, nu 
er ten tijde van het nemen van het besluit van 7 juli 
2015 redelijkerwijs van moest worden uitgegaan 
dat deze bomen binnen afzienbare termijn weer ge-
kapt of afgezaagd zouden moeten worden op grond 
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