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Onderwerp 

Wob-verzoek afschriften van alle notulen van de vergaderingen ODB 

 

Inleiding 

Op 10 oktober heeft een rechtspersoon een Wob-verzoek ingediend naar de 

afschriften van alle notulen van de vergaderingen ODB (alle gremia) van de 

afgelopen 5 jaar (2013-2018). 

Nu de Douane, zijnde een bestuursorgaan, de verslagen opmaakt en zodoende de 

afschriften van deze verslagen onder zich heeft, is de Wob van toepassing op deze 

stukken. De Douane dient binnen afzienbare tijd te besluiten op dit verzoek.  

 

Procedure 

Het Wob-verzoek is in behandeling bij afdeling Handhavingsbeleid.  

De termijn voor de behandeling is tijdelijk opgeschort om zodoende derde(n) 

gelegenheid te geven zienswijze te geven.  

 

De Douane is voornemens om het verzoek toe te kennen (waarbij de ODB-notulen 

wel worden gelakt op namen en bedrijfsnamen) aangezien voor wat betreft 

Douane niet toegekomen wordt aan de uitzonderingsgronden van de Wob (zie 

bijlage) om passages te weigeren. De uiteindelijke beslissing op het Wob-verzoek 

blijft te allen tijde bij Douane liggen. 

 

Verzoek om zienswijze te geven 

 Aan de leden van het ODB wordt verzocht om indien van toepassing aan 

te geven of er suggesties zijn om in de verslagen van de ODB-gremia 

specifieke passages weg te lakken en zo ja op welke Wob-grond (zie 

bijlage).  

 

Deadline 21 december 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage  

 

Uitzonderingsgronden en beperkingen Wob 

 

Artikel 10  

 

1 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 

dit:  

 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

 

 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

 

 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

 

 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk 

geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

 

2  Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 

voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 

 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen; 

 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 

van de informatie; 

 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 

derden. 

 

3 Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

 

4 Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het 

zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-

informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 

afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-



 

 

informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 

opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5 Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 

milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 

karakter.  

 

6 Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 

van milieu-informatie. 

 

7 Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 

belangen: 

 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

 

8 Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 

toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 

aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 

milieu. 

 

Artikel 11  

 

1 In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 

van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 

persoonlijke beleidsopvattingen. 

 

2  Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 

heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 

herleidbare vorm worden verstrekt. 

 

3  Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 

persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 

het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 

adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

 

4 In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 

bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 

van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 

verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 

van overeenkomstige toepassing. 

 




