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(Art. 10 lid 2 onder g Wob; art. 8:29 Awb)

AB 2019/542
ECLI:NL:RVS:2019:3714

Geen sprake van onevenredige benadeling bij bekendma-
king van de naam van de derde-belanghebbende, omdat 
de naam al bekend kon zijn voor dierenactivisten en deze 
bekendheid niet heeft geleid tot problemen. 

Een onjuiste toepassing van artikel 8:29 Awb door de rechtbank 
geeft alleen grond voor vernietiging en terugverwijzing naar de 
rechtbank als de onjuiste toepassing dusdanige gevolgen heeft 
gehad voor de aangevallen uitspraak dat zich een onaanvaard-
baar verlies van instantie zou voordoen. Zulke gevolgen doen 
zich hier niet voor.
De naam van de derde-belanghebbende - een bedrijf dat een 
veiligheidsauditrapport heeft opgesteld over een proefdiervoor-
ziening - is geweigerd op grond van artikel 10 lid 2 onder g Wob 
om nadelige gevolgen te voorkomen. Nu de naam van deze der-
de-belanghebbende in een andere uitspraak al door de Afdeling 
is gebruikt en deze bekend kan zijn bij dierenactivisten, is on-
voldoende gemotiveerd waarom deze naam nu wel geheim zou 
moeten blijven. De bekendheid van de naam heeft namelijk niet 
tot problemen voor de derde-belanghebbende geleid.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 
Den Haag van 16 juli 2018 in zaak nr. 16/5606 in het geding 
tussen:
[appellant]
en
het college van bestuur van de universiteit Maastricht.

  Procesverloop

Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college van bestuur 
het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van een 
veiligheidsauditrapport van een proefdiervoorziening op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de 
Wob) gedeeltelijk afgewezen.
Bij besluit van 8 juni 2016 heeft het college van bestuur het 
door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar gegrond ver-
klaard en besloten het besluit van 3 februari 2016 in stand 
te laten onder aanvulling van de motivering.
Bij uitspraak van 16 juli 2018 heeft de rechtbank het door 
[appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond ver-
klaard en hem een schadevergoeding toegekend wegens 

1 Sophie Groeneveld en Sanne Schipper zijn advocaat bij AKD N.V. te Breda.

overschrijding van de redelijke termijn. Deze uitspraak is 
aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep inge-
steld.
Het college van bestuur heeft een schriftelijke uiteenzetting 
gegeven.
[appellant] heeft de Afdeling toestemming verleend als be-
doeld in artikel 8:29, vijfde lid, van de Algemene wet be-
stuursrecht (hierna: de Awb) om kennis te nemen van de 
niet openbaar gemaakte stukken.
(…)

  Overwegingen

(…)

  Inleiding
2. [appellant] heeft het college van bestuur ver-
zocht om aan hem alle documenten over een door een 
derde-belanghebbende uitgevoerde veiligheidsaudit van 
proefdiervoorzieningen bij de universiteit van Maastricht, 
te verstrekken. Het college van bestuur heeft dit verzoek 
gedeeltelijk afgewezen op grond van artikel 10, eerste lid, 
aanhef en onder c, artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
en g en artikel 11, eerste lid, van de Wob.

  De aangevallen uitspraak
3. Voorafgaand aan de beoordeling van het besluit 
van 8 juni 2016, heeft de rechtbank over de stukken met 
de nummers 4, 5, 13 en 15 overwogen dat zij aanvankelijk, 
abusievelijk, heeft aangenomen dat deze stukken onderdeel 
vormden van de Wob-procedure en daarom ingevolge ar-
tikel 13, eerste lid, van de Procesregeling 2013 (thans: arti-
kel 2.78, zesde lid, van het Procesreglement bestuursrecht 
2017) heeft gehandeld alsof het verzoek om beperking van 
de kennisneming is ingewilligd. Het betreft de volgende 
stukken:
- de brief inzake het verzoek aan de derde partij om haar 

zienswijze ten aanzien van het openbaar maken van de 
door eiser gevraagde gegevens;

- de reactie van de derde partij op het verzoek van het 
college van bestuur om een zienswijze;

- de brief met de uitnodiging van de derde partij voor de 
hoorzitting;

- e-mailcorrespondentie inzake het telefonisch horen 
van de derde partij.

Op 4 juni 2018 heeft de geheimhoudingskamer van de 
rechtbank alsnog een geheimhoudingsbeslissing genomen 
als bedoeld in artikel 8:29, derde lid, van de Awb ten aanzien 
van die stukken en geoordeeld dat de door het college van 
bestuur verzochte beperkte kennisneming gerechtvaardigd 
was.
Vervolgens heeft de rechtbank geoordeeld dat het betoog 
van [appellant] dat er geen aanleiding was partijen in be-
zwaar afzonderlijk te horen althans dat daarvan niet is ge-
bleken, niet slaagt. Verder ziet de rechtbank geen reden om 
aan de stellingname van het college van bestuur te twijfelen 
dat de tarieven van de derde-belanghebbende onderdeel 
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uitmaken van de offerte die als vertrouwelijk is gewaar-
merkt. De informatie die [appellant] geopenbaard wil zien 
bestaat onder meer uit uurtarieven. Uit deze informatie 
kunnen volgens de rechtbank wetenswaardigheden wor-
den afgeleid met betrekking tot de financiële bedrijfsvoe-
ring van de derde-belanghebbende. Naar het oordeel van de 
rechtbank heeft het college van bestuur daarom openbaar-
making van deze gegevens terecht geweigerd op grond van 
artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. Ook 
heeft de rechtbank overwogen dat het college van bestuur 
de openbaarmaking van de namen van de medewerker die 
de opdracht aan de derde-belanghebbende heeft doorge-
geven, gelet op het belang van de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, mocht weigeren.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college van 
bestuur in het besluit van 8 juni 2016 ook overtuigend uit-
eengezet waarom de derde-belanghebbende onevenredig 
wordt benadeeld als naam, adres en vestigingsplaats be-
kend worden. Het college van bestuur heeft naar het oor-
deel van de rechtbank het belang van het voorkomen van 
onevenredige benadeling in redelijkheid zwaarder kunnen 
laten wegen dan het belang van openbaarmaking. Dit geldt 
ook voor de bekendmaking van de namen van actiegroepen. 
Ten slotte heeft de rechtbank na kennisneming van de ge-
heime stukken overwogen dat het college van bestuur te-
recht, op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob, geen 
informatie heeft verstrekt over de persoonlijke beleidsop-
vattingen in het auditrapport dat is opgesteld ten behoeve 
van intern beraad.

  Het hoger beroep
(…)

  Procespositie
5. [appellant] betoogt dat hij ten onrechte zowel in de 
bezwaarprocedure als in de beroepsprocedure niet de be-
schikking had over de documenten met de nummers 4, 5, 
13 en 15. De beslissing van de rechtbank dat de beperkte 
kennisneming als bedoeld in artikel 8:29, derde lid, van de 
Awb gerechtvaardigd is, is volgens hem onvoldoende gemo-
tiveerd. Omdat hem stukken zijn onthouden, is hij in zijn 
procespositie geschaad.
5.1. Het college van bestuur heeft de Afdeling op grond 
van artikel 8:29, derde lid, van de Awb om geheimhouding 
verzocht van de documenten met de nummers 4, 5, 13, 15 
en 16. Bij beslissing van 16 april 2019 heeft de Afdeling het 
verzoek om geheimhouding ingewilligd wat betreft docu-
ment nummer 15. Wat betreft de documenten 4, 5, 13 en 16 
is het verzoek ingewilligd voor zover dit betrekking heeft op 
in deze documenten genoemde namen, (e-mail)adressen en 
telefoonnummers van de derde belanghebbende, diens ver-
tegenwoordiger en medewerkers van de universiteit. Gelet 
op deze beslissing van de Afdeling moet worden geoordeeld 
dat de beslissing van de rechtbank van 4 juni 2018, die in-
houdt dat het verzoek om beperkte kennisneming van de 
gehele documenten, met uitzondering van document num-
mer 16, gerechtvaardigd is, onjuist is.

5.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen 
(zie overweging 4.4 van de uitspraak van 18 juli 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2451) is een onjuiste toepassing van ar-
tikel 8:29 van de Awb door de rechtbank in het algemeen 
geen grond voor vernietiging van de aangevallen uitspraak. 
In het geval dat die onjuiste toepassing dusdanige gevolgen 
heeft gehad voor de aangevallen uitspraak dat zich een on-
aanvaardbaar verlies van instantie zou voordoen, is vernie-
tiging van de uitspraak en terugwijzing van de zaak aange-
wezen.
Zulke gevolgen doen zich in deze zaak niet voor. De precieze 
inhoud van de stukken is [appellant] weliswaar niet bekend, 
maar de onjuiste toepassing ziet niet op essentiële informa-
tie die het college van bestuur aan zijn besluitvorming ten 
grondslag heeft gelegd. Verder heeft [appellant] in hoger be-
roep alsnog van de desbetreffende stukken, voor zover ge-
heimhouding daarvan niet gerechtvaardigd is geacht, ken-
nis kunnen nemen en zijn zienswijze daarover naar voren 
kunnen brengen.
5.3. De zaak zal hieronder worden beoordeeld met in-
achtneming van de beslissing van de Afdeling over de ge-
heimhouding.

  Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de 
Wob

6. [appellant] betoogt verder dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat de tarieven die de derde-be-
langhebbende voor de door haar verrichte werkzaamheden 
in rekening heeft gebracht bedrijfs- en fabricagegegevens 
zijn als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, 
van de Wob. Volgens hem is op geen enkele wijze inzichte-
lijk gemaakt waarom uit deze gegevens wetenswaardighe-
den kunnen worden afgeleid met betrekking tot de finan-
ciële bedrijfsvoering van een bedrijf.
6.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer 
de uitspraak van 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3976), 
dient artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob naar 
zijn aard restrictief te worden uitgelegd. Van bedrijfs- en fa-
bricagegegevens is slechts sprake, indien en voor zover uit die 
gegevens wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of 
afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of 
het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van 
de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook ge-
gevens die uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreffen, 
kunnen onder omstandigheden als bedrijfsgegevens worden 
aangemerkt. De weigeringsgrond zoals neergelegd in artikel 
10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob, is bedoeld om te 
voorkomen dat de bedrijfsgegevens die bedrijven met het oog 
op concurrentie geheim willen houden, maar wel genoodzaakt 
zijn aan bestuursorganen te verstrekken, openbaar moeten 
worden gemaakt (zie Kamerstukken II, 1986/87, 19 859, nr. 3, 
blz. 33).
De Afdeling heeft met toepassing van artikel 8:29 van de 
Awb kennis genomen van de tarieven en de gehele offerte, 
inclusief de weggelakte bedragen. Het gaat bij de wegge-
lakte delen om bedragen als uurtarieven voor verschillende 
specialisten, onderzoeken en de totale projectkosten. Naar 
het oordeel van de Afdeling kunnen uit deze informatie 
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wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot 
de financiële bedrijfsvoering van de derde-belanghebben-
de (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 6 september 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:2395). Gelet hierop heeft het colle-
ge openbaarmaking van deze gegevens terecht geweigerd 
op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van 
de Wob.
Het betoog faalt.

  Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de 
Wob

7. [appellant] betoogt ook dat de rechtbank ten on-
rechte heeft overwogen dat het college van bestuur open-
baarmaking van de namen van degene die de opdracht tot 
de audit heeft gegeven op grond van artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de Wob, mocht weigeren. Hij voert 
aan dat wanneer deze namen niet bekend worden, hij niet 
kan controleren of de opdracht tot het uitvoeren van de au-
dit bevoegd is gegeven.
7.1. Het college van bestuur heeft toegelicht dat het 
de bevoegdheid om de opdracht te verlenen en te tekenen 
heeft gemandateerd aan de decaan van de Faculty of Health, 
Medicine and Life Sciences waaronder de Centrale Proefdier 
Voorziening ressorteert. Deze heeft mondeling aan een me-
dewerker de opdracht gegeven de derde-belanghebbende 
te informeren dat de opdracht aan hem is gegund. Uit een 
e-mailbericht van 20 april 2015 blijkt ook dat dit op deze 
manier is gebeurd. Openbaarmaking van de in dit e-mail-
bericht vermelde naam van de medewerker die de opdracht 
heeft doorgegeven, heeft het college geweigerd. Anders 
dan [appellant] lijkt te veronderstellen, staat hier niet ter 
beoordeling de vraag of deze medewerker al dan niet be-
voegd was om een dergelijke opdracht door te geven, maar 
de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het 
college van bestuur deze naam, gelet op het belang van eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer, mocht weigeren 
te verstrekken.
De Afdeling heeft in haar uitspraak van 31 januari 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:321 overwogen, dat het belang van eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen 
openbaarmaking van namen van medewerkers die niet we-
gens hun functie in de openbaarheid treden, tenzij de in-
diener van het desbetreffende Wob-verzoek aannemelijk 
heeft gemaakt dat het belang van de openbaarheid in een 
concreet geval zwaarder weegt. Omdat het in deze zaak 
gaat om een naam van een medewerker die niet wegens zijn 
functie in de openbaarheid treedt en [appellant] niet aan-
nemelijk heeft gemaakt dat het belang van de openbaar-
heid zwaarder weegt dan het belang van eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer van de medewerker, heeft het 
college van bestuur openbaarmaking van de naam terecht 
geweigerd.
Het betoog faalt.

  Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de 
Wob: naam derde-belanghebbende

8. Verder betoogt [appellant] dat de rechtbank ten 
onrechte heeft overwogen dat de derde-belanghebbende 

onevenredig wordt benadeeld als zijn of haar naam open-
baar wordt gemaakt. Hij betwist dat openbaarmaking van 
dit gegeven kan leiden tot onder meer imagoschade, met als 
gevolg dat de concurrentiepositie van de derde-belangheb-
bende kan worden verstoord. Daarnaast voert hij aan dat 
de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat wegens de 
vrees voor acties door dierenrechtenactivisten de derde-be-
langhebbende door openbaarmaking onevenredig zal wor-
den benadeeld. Met deze overweging gaat de rechtbank er 
volledig aan voorbij dat al jarenlang geen sprake meer is 
van enige vorm van gewelddadig dierenrechtenactivisme, 
hetgeen keer op keer wordt bevestigd in het jaarverslag van 
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het Drei-
gingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördi-
nator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Ook voert hij aan dat hij niet inziet waarom openbaarma-
king van de namen van actiegroepen leidt tot onevenredige 
benadeling van de universiteit.
8.1. In de eerste plaats dient te worden beoordeeld of 
openbaarmaking van de informatie leidt tot onevenredige 
benadeling voor de derde-belanghebbende dan wel de uni-
versiteit. Als dit het geval blijkt te zijn, moet deze oneven-
redigheid worden afgewogen tegen het belang dat bij open-
baarmaking bestaat. Bij de te verrichten belangenafweging 
wordt het algemene of publieke belang bij openbaarmaking 
van de gevraagde informatie afgezet tegen de door de wei-
geringsgronden te beschermen belangen, maar niet het spe-
cifieke belang van de verzoeker. Het betoog van [appellant] 
richt zich enkel tegen het oordeel van de rechtbank dat de 
derde-belanghebbende en de universiteit door openbaar-
making van de informatie onevenredig zullen worden be-
nadeeld.
8.2. Wat betreft de namen van de actiegroepen leidt 
openbaarmaking daarvan tot onevenredige benadeling 
voor de universiteit. Het bekend worden van deze namen en 
de daarmee samenhangende informatie geeft namelijk in-
zicht in de kennis waarover de universiteit in dat kader be-
schikt. Het openbaar maken van die informatie kan leiden 
tot het aanpassen van de door deze actiegroepen gevolgde 
strategieën en uit te zetten acties. Dit leidt tot nieuwe vei-
ligheidsrisico's voor de universiteit. Dit maakt dat de recht-
bank terecht heeft geoordeeld dat het college van bestuur 
zich deugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld 
dat de universiteit door openbaarmaking van de namen van 
actiegroepen onevenredig zal worden benadeeld.
Dit is anders voor de naam van de derde-belanghebbende. 
Ter zitting heeft [appellant] gewezen op een uitspraak van 
de Afdeling van 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:492. In 
die zaak is de naam van de derde-belanghebbende zonder 
beroep op artikel 8:29 van de Awb aan de Afdeling overge-
legd. De Afdeling heeft daarom in die uitspraak de naam 
van de derde-belanghebbende gebruikt, zodat die naam 
voor dierenactivisten al bekend kon zijn. Voor zover bekend 
heeft dat niet tot problemen voor de derde-belanghebbende 
geleid. Het gaat hier om een bedrijf dat niet zelf dierproe-
ven uitvoert. Het bedrijf heeft een veiligheidsauditrapport 
opgesteld over een proefdiervoorziening. Om die redenen 
valt zonder nadere toelichting niet in te zien waarom de 
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naam niet openbaar kan worden gemaakt. De rechtbank 
heeft dan ook ten onrechte niet onderkend dat het college 
van bestuur in strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb 
onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de derde-belang-
hebbende door openbaarmaking van de naam onevenredig 
zal worden benadeeld.
Het betoog slaagt.

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

9. [appellant] volgt verder niet het standpunt van 
het college van bestuur dat openbaarmaking van een deel 
van de informatie uit het auditrapport leidt tot onevenre-
dige benadeling van de universiteit als bedoeld in artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob.
Ook betoogt [appellant] dat de informatie uit dit rapport 
tussen de derde-belanghebbende en het college van bestuur 
geen intern beraad betreft. Hij voert aan dat de derde-be-
langhebbende wel degelijk ook een ander belang heeft dan 
alleen het belang om het bestuursorgaan vanuit de eigen 
ervaring en deskundigheid een opvatting te geven over een 
bestuurlijke aangelegenheid. Hij heeft volgens hem ook een 
financieel belang.
9.1. Het auditrapport bevat informatie over de aanlei-
ding en het doel om een audit uit te voeren en informatie 
over de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot be-
veiligingsmaatregelen. Openbaarmaking van deze informa-
tie maakt het mogelijk voor derden om inzicht te verkrijgen 
in de wijze waarop de universiteit omgaat met de veiligheid 
van haar medewerkers, de proefdieren en haar gebouwen. 
Dit kan leiden tot veiligheidsrisico’s en acties die nadelig zijn 
voor de bedrijfscontinuïteit, de positie van de medewerkers 
en voor de proefdieren. Het college van bestuur heeft zich 
dan ook in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat 
het belang van openbaarmaking in dit geval niet opweegt 
tegen dat van het voorkomen van onevenredige benadeling 
voor de universiteit.
De vraag of het college van bestuur zich in redelijkheid op 
het standpunt heeft kunnen stellen dat ook de weigerings-
grond als bedoeld in artikel 11 van de Wob aan openbaar-
making van het auditrapport in de weg staat, behoeft gelet 
op het voorgaande geen bespreking meer.
Het betoog faalt.

  Conclusie
10. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uit-
spraak dient te worden vernietigd, voor zover het beroep 
ongegrond is verklaard. Doende hetgeen de rechtbank zou 
behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het be-
sluit van 8 juni 2016 alsnog gegrond verklaren. Dat besluit 
komt voor vernietiging in aanmerking, voor zover daarbij de 
weigering om de naam van de derde-belanghebbende open-
baar te maken is gehandhaafd. Dit betekent dat het college 
van bestuur in zoverre een nieuw besluit op bezwaar dient 
te nemen.
10.1. 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 inge-
steld.

  Proceskosten
11. Het college van bestuur dient op na te melden wij-
ze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroor-
deeld.

  Beslissing

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

16 juli 2018 in zaak nr. 16/5606, voor zover het beroep 
ongegrond is verklaard;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep ge-
grond;

IV. vernietigt het besluit van het college van bestuur van 
de universiteit Maastricht van 8 juni 2016, kenmerk 
StH 16.10.1098, voor zover daarbij de weigering om de 
naam van de derde-belanghebbende openbaar te ma-
ken is gehandhaafd;

V. bepaalt dat tegen het nieuw te nemen besluit op be-
zwaar slechts bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State beroep kan worden ingesteld;

VI. veroordeelt het college van bestuur van de universiteit 
van Maastricht tot vergoeding van bij [appellant] in ver-
band met de behandeling van het beroep en het hoger 
beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 
€ 2048,00 (zegge: tweeduizend achtenveertig euro), 
geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig 
verleende rechtsbijstand;

VII. gelast dat het college van bestuur van de universiteit 
Maastricht aan [appellant] het door hem betaalde grif-
fierecht van € 421,00 (zegge: vierhonderdeenentwin-
tig) voor de behandeling van het beroep en hoger be-
roep vergoedt.

  Noot

1. Met enige regelmaat wordt er bij universiteiten 
met een beroep op de Wob informatie opgevraagd over 
proefdieren en zaken die daarmee verband houden. Zo 
ook in deze uitspraak, waar appellant bij de universiteit 
Maastricht een verzoek heeft gedaan om openbaarmaking 
van alle documenten over een door een derde uitgevoerde 
veiligheidsaudit van een proefdiervoorziening. Het colle-
ge van bestuur van de universiteit (hierna: “het college”) 
heeft het verzoek gedeeltelijk toegewezen. Bepaalde in-
formatie – zoals uurtarieven, namen van actiegroepen, de 
naam van de derde die de audit heeft uitgevoerd, de aan-
leiding en het doel van de audit, en conclusies en aanbeve-
lingen met betrekking tot veiligheidsmaatregelen – is niet 
openbaar gemaakt. De naam van het bedrijf dat de audit 
heeft uitgevoerd, de aanleiding en het doel daarvan en de 
conclusies en aanbevelingen zijn geweigerd met een be-
roep op artikel 10 lid 2 onder g van de Wob (hierna: “de 
g-grond”). Op basis van deze g-grond blijft openbaarma-
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king achterwege voor zover het belang van het voorkomen 
van onevenredige benadeling van betrokken (rechts)per-
sonen of derden zwaarder weegt. De g-grond is de zoge-
noemde restcategorie van de uitzonderingsgronden uit 
artikel 10 lid 2 van de Wob en de toepassing daarvan – en 
de rechtspraak daarover – is vaak casuïstisch. Wat in elke 
uitspraak echter terugkomt, is dat een weigering onder 
verwijzing naar de g-grond zeer zorgvuldig gemotiveerd 
moet zijn om te kunnen slagen.
2. Voordat wij verder ingaan op de g-grond willen we 
kort wijzen op een ander geschilpunt van partijen, dat pro-
cedureel van aard is. Enkele documenten zijn zowel in be-
zwaar als in beroep niet aan appellant verstrekt. Dit betreft 
vertrouwelijke documenten, die door de rechtbank werden 
behandeld als was daartoe een verzoek ex artikel 8:29 Awb 
gedaan en toegewezen. Artikel 8:29 Awb vormt een uit-
zondering op het uitgangspunt van het procesrecht dat alle 
procespartijen bekend zijn met de stukken. Op grond van 
deze bepaling kan een partij die verplicht is om stukken te 
overleggen, dit weigeren of de bestuursrechter medede-
len dat alleen die kennis mag nemen van deze informatie. 
Een dergelijk verzoek moet met redenen omkleed zijn. Als 
de rechter beslist dat de weigering van het overleggen van 
stukken of de beperking van kennisneming gerechtvaardigd 
is, kan hij op deze stukken geen uitspraak doen zonder toe-
stemming van de andere partijen. Bij een Wob-procedure 
wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van artikel 8:29 Awb. 
Vertrouwelijkheid van documenten is immers inherent aan 
een Wob-procedure.
3. Dat artikel 8:29 Awb vrijwel altijd wordt toegepast 
in een Wob-procedure, heeft er waarschijnlijk aan bijge-
dragen dat de rechtbank er in deze zaak vanuit ging dat het 
college hier ook op grond van artikel 8:29 Awb had verzocht 
om beperkte kennisname, terwijl dit niet was gebeurd. Dit 
had tot gevolg dat de rechtbank de documenten zonder toe-
stemming van appellant heeft betrokken bij de procedure. 
Ten onrechte, blijkt dus achteraf. Wat zijn de gevolgen een 
onjuiste toepassing van artikel 8:29 van de Awb? Onder ver-
wijzing naar vaste jurisprudentie oordeelt de Afdeling dat 
deze omstandigheid in het algemeen geen grond voor ver-
nietiging van de rechtbankuitspraak oplevert. Alleen in het 
geval dat deze onjuiste toepassing zodanige gevolgen heeft 
gehad voor de rechtbankuitspraak dat zich een onaanvaard-
baar verlies van instantie zou voordoen, is vernietiging van 
de rechtbankuitspraak en terugverwijzing van de zaak aan-
gewezen. Wij benadrukken dat dit een vrij hoge drempel is. 
In de onderhavige zaak wordt deze drempel dan ook niet 
gehaald, omdat de onjuiste toepassing niet ziet op essen-
tiële informatie die aan de besluitvorming ten grondslag 
is gelegd, en appellant in hoger beroep alsnog kennis heeft 
kunnen nemen van deze documenten (en een zienswijze 
daarover naar voren heeft kunnen brengen).
4. Het belangrijkste aspect van deze uitspraak ziet 
echter op toepassing van de g-grond om openbaarmaking 
van de namen van actiegroepen, de naam van de derde die 
de audit heeft uitgevoerd en bepaalde informatie uit het 
auditrapport zelf (aanleiding, doel, conclusies en aanbeve-
lingen) te weigeren. Appellant meent dat deze informatie 

openbaar gemaakt dient te worden, waartoe hij de volgende 
argumenten aanvoert: (1) de derde leidt geen imagoschade, 
(2) de vrees voor acties door dierenactivisten is niet aanwe-
zig, omdat al jarenlang geen sprake meer is van enige vorm 
van gewelddadig dierenrechtenactivisme, en (3) van bena-
deling van de universiteit is geen sprake.
5. De Afdeling ziet dit echter anders en maakt daar-
bij onderscheid in (1) benadeling van de universiteit door 
openbaarmaking van de namen van actiegroepen, (2) bena-
deling van de derde door openbaarmaking van diens naam, 
en (3) benadeling van universiteit/de proefdiervoorziening 
door openbaarmaking van informatie uit het auditrapport. 
Ten aanzien van de eerste en derde benadelingscategorie 
heeft de Afdeling geoordeeld dat sprake is van onevenre-
dige benadeling, zodat deze informatie terecht niet open-
baar is gemaakt. Ten aanzien van de benadeling van de 
universiteit geven de namen van actiegroepen inzicht in de 
kennis waarover de universiteit beschikt, wat kan leiden 
tot het aanpassen van de door deze actiegroepen gevolgde 
strategieën en uit te zetten acties. Dit leidt tot nieuwe vei-
ligheidsrisico’s voor de universiteit. Voor de benadeling van 
de proefdiervoorziening volgt de Afdeling eenzelfde rede-
nering. Als de informatie over het onderzoek, zoals de aan-
leiding, het doel en de conclusies en aanbevelingen daarvan 
openbaar wordt gemaakt, dan krijgen derden inzicht in de 
wijze waarop de universiteit omgaat met de veiligheid van 
haar medewerkers, de proefdieren en haar gebouwen. Dit 
kan leiden tot veiligheidsrisico’s en acties die nadelig zijn 
voor bedrijfscontinuïteit, de positie van medewerkers en 
voor de proefdieren. In beide gevallen weegt het voorkomen 
van onevenredige benadeling zwaarder dan openbaarma-
king van deze informatie.
6. Dat is anders voor de openbaarmaking van de 
naam van de derde die de audit heeft uitgevoerd. Hierbij 
heeft appellant verwezen naar een uitspraak van de Afde-
ling van 14 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:492), waarin 
de naam van deze derde zonder beperkte kennisneming wel 
is overgelegd. In zoverre had die naam voor dierenactivisten 
al bekend kunnen zijn. Voor zover bekend heeft deze open-
baarmaking van de naam niet geleid tot problemen voor 
deze derde. Zonder nadere toelichting kan de openbaarma-
king van de naam van de derde niet geweigerd worden, al-
dus de Afdeling.
7. Wij vragen ons af of in deze uitspraak van door-
slaggevend belang is geweest dat appellant zelf heeft ge-
wezen op de bovengenoemde uitspraak van de Afdeling 
waarin de naam van deze derde al genoemd is. De gepu-
bliceerde uitspraak bevat enkele namen van andere orga-
nisaties, die mogelijk als de in deze uitspraak genoemde 
derde-belanghebbende kunnen gelden. Het is echter voor 
een buitenstaander niet duidelijk, welke derde-belangheb-
bende dit dan zou zijn. Wellicht is het één van de proces-
partijen in de uitspraak van 14 februari 2018. Aangezien 
dit een bedrijf is, wordt de naam van dit bedrijf als pro-
cespartij gepubliceerd. Ook kan het zijn dat de naam van 
de derde-belanghebbende in de gepubliceerde uitspraak 
geanonimiseerd is, in dat geval is er echter geen sprake van 
openbaarmaking voor eenieder.
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8. Wij kunnen ons goed voorstellen dat ook de 
openbaarmaking van de naam van het bedrijf dat au-
dits uitvoert bij een proefdiervoorziening onevenredig 
benadeeld kan worden. Volgens vaste jurisprudentie is 
immers de vrees voor dierenrechtenactivisme gerecht-
vaardigd en kan met een beroep op de g-grond gewei-
gerd worden om bepaalde informatie niet openbaar te 
maken (ABRvS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:492; 
ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1498; ABRvS 5 april 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:952; ABRvS 15 maart 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:680). De vrees voor de veiligheid van de 
medewerkers van het bedrijf en eventuele imagoschade is 
dan niet onvoorstelbaar. Gelet op de redenering van de Af-
deling over de veiligheid van medewerkers van de universi-
teit en de proefdiervoorziening, kunnen wij ons goed voor-
stellen dat deze omstandigheden ook (gemotiveerd) aan de 
weigering van de naam van het bedrijf ten grondslag gelegd 
kunnen worden. Als immers de naam van het bedrijf open-
baar wordt, dan krijgen derden inzicht in de wijze waarop 
dit bedrijf audits uitvoert en welke informatie/aspecten 
daarvoor relevant is/zijn. Hier kunnen derden ook hun han-
delwijze op aanpassen. Hierbij zij opgemerkt dat de Afde-
ling niet heeft geoordeeld dat de naam openbaar gemaakt 
moet worden, maar dat het college een nieuw besluit hierop 
dient te nemen. Dit brengt ons terug bij de sleutel voor een 
geslaagd beroep op de g-grond, namelijk een zorgvuldige 
motivering. Voor het herstelbesluit lijkt aanvulling van de 
motivering ook hier de aangewezen weg om ook dit beroep 
op de g-grond te laten slagen.

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

Bestuursrechtelijke 
schadevergoeding

BR 2020/9

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
30 oktober 2019, nr. 201809299/1/A2
(Mrs. C.H.M. van Altena, E.A. Minderhoud en B.J. Schueler)
m.nt. I.P.A. van Heijst1

(Art. 22 Tracéwet)

ECLI:NL:RVS:2019:3639

Nadeelcompensatie; voorzienbaarheid tijdelijke schade 
als gevolg van uitvoering project. 

1 Mr. I.P.A. van Heijst is advocaat bij 't Regthuys te Rozendaal, Gld. Hij treedt 
daarnaast regelmatig op als voorzitter van schadecommissies in plan-
schade- en nadeelcompensatiezaken, als rechtbankdeskundige in onteige-
ningsprocedures en als arbiter of bindend adviseur in vastgoed- en aan-
sprakelijkheidskwesties.

Naar het oordeel van de Afdeling kon appellante ten tijde van 
de koop van haar woning de aard, ernst, omvang en duur van 
de hinder als gevolg van de reconstructiewerkzaamheden aan 
de A9 Gaasperdammerweg op basis van de startnotitie niet in 
volle omvang voorzien. In het advies van Te Rijdt is ten onrechte 
geen onderscheid gemaakt tussen de voorzienbaarheid van het 
project en de voorzienbaarheid van de mate en de ernst van de 
hinder die van de realisering van het project zou kunnen wor-
den ondervonden. De minister mocht dit advies daarom niet 
aan het besluit van 5 oktober 2017 ter grondslag leggen.

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in het geding 
tussen:
[appellante], wonend te [woonplaats],
en
de minister van Infrastructuur en Waterstaat,
verweerder.

  Procesverloop

Bij besluit van 12 mei 2017 heeft de minister een verzoek 
van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen.
Bij besluit van 5 oktober 2017 heeft de minister het door 
[appellante] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond ver-
klaard.
Tegen dit besluit heeft [appellante] beroep ingesteld.
De minister heeft een verweerschrift ingediend.
De Afdeling heeft de zaak gevoegd met zaak nr. 201809309/1/
A2 ter zitting behandeld op 30 juli 2019, waar [appellante] 
en de minister, vertegenwoordigd door mr. R.J.A. Soupart en 
mr. R.J.J. Haans, zijn verschenen. Na de zitting zijn de zaken 
gesplitst.

  Overwegingen

1. Onder de minister worden diens rechtsvoorgan-
gers mede begrepen.

  Inleiding
2. Het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Am-
sterdam-Almere van 21 maart 2011, zoals gewijzigd bij de 
besluiten van 14 september 2011 en 21 maart 2013 (hierna 
gezamenlijk: het tracébesluit), voorziet onder meer in de 
aanleg van vijf stroken per rijrichting en een 3 km lange 
tunnel in de A9 Gaasperdammerweg.
[appellante] heeft op 25 april 2007 gekocht en is sinds 
29 juni 2007 eigenaar van de woning aan het [locatie] te 
Amsterdam. De woning ligt in de nabijheid van de nieuwe 
tunnel in de A9 Gaasperdammerweg. [appellante] heeft 
verzocht om nadeelcompensatie voor schade bestaande uit 
aantasting van haar woongenot ten gevolge van de werk-
zaamheden voor de realisering van de tunnel A9 Gaasper-
dammerweg. Zij heeft veel geluidoverlast ondervonden van 
het heien van heipalen en het intrillen van damwanden en 
door de werkzaamheden ontstonden scheuren in de muren 
van haar huis en grondverzakkingen in haar tuin.
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