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Onderwerp 
Herstelbesluit op Wob-verzoek 

   

Geachte heer xxxxxxx, 
 

 

Bij brief 25 juli 2020, ingekomen op 28 juli 2020, heeft u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: de Wob) verzocht om: 

 

 de documenten genummerd 21 tot en met 43 zoals genoemd in het besluit van de AP van 23 juli 

2020 openbaar te maken; 

 deze documenten in numerieke volgorde toe te voegen aan de documenten 1 t/m 20 welke 

behoren bij het besluit van de AP van 23 juli 2020 die reeds openbaar zijn gemaakt; en 

 aan te geven waar de AP de openbaar gemaakte documenten 1 t/m 43 plaatst. 

 

Inventarisatie van documenten 

U heeft verzocht om de openbaarmaking van 32 (tweeëndertig) documenten. In dit besluit wordt in Bijlage 

2 verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst van Bijlage 1, zodat per document 

duidelijk is wat is besloten. 

 

Zienswijzen 

De AP heeft geconstateerd dat er geen derde belanghebbenden zijn die mogelijk bedenkingen hebben bij 

het openbaar maken van documenten die onder de reikwijdte van uw verzoek vallen.  
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Beoordelingskader 

Allereerst wijst de AP u op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om 

informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en 

democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van 

de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 

van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang 

bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen 

belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de 

gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien de AP aan u de 

betreffende documenten verstrekt, moet de AP deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. 

In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats. 

 

Overwegingen 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer 

wordt geëerbiedigd. 

In alle documenten staan persoonsgegevens, in het bijzonder de persoonsgegevens van de ambtenaren 

van de AP. Behalve wanneer ambtenaren reeds uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, is de 

AP van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 

geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Namen zijn immers 

persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het 

openbaar maken daarvan verzetten. 

Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 

met een ambtenaar contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. Omdat 

het niet om ambtenaren gaat die reeds uit hoofde van hun functie in de openbaarheid zijn getreden, heeft 

de AP de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. Van de personen die reeds uit hoofde van 

hun functie in de openbaarheid treden, maakt de AP de namen wel openbaar. 

 

Persoonsgegevens van de aanvrager 

Uit artikel 10, tweede lid, sub e, van de Wob volgt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor 

zover dit belang niet opweegt tegen het belang van de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer.  

Door de verwijzing naar de Wob wordt u immers geacht te streven naar – en in te stemmen met – 

volledige openbaarmaking van de door u gevraagde documenten. Noch uit de wet noch uit de 

jurisprudentie vloeit voort dat de AP pas tot openbaarmaking van persoonsgegevens van u op grond van de 

Wob mag overgaan als daarvoor door u uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven. Het geven van 

toestemming, zoals verwoord in artikel 10, derde lid, van de Wob, heeft betrekking op de openbaarmaking 

van persoonsgegevens van derden en niet op openbaarmaking van persoonsgegevens van de verzoeker 

zelf.  
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Gelet op het uitgangspunt van de Wob, waarbij openbaarheid de regel is, en het feit dat het huidige besluit 

gaat om openbaarmaking van uw eigen persoonsgegevens, heeft de AP bij het nemen van dit besluit geen 

aanleiding hoeven zien om de persoonsgegevens van u niet openbaar te maken. Omdat u bij uw verzoek 

een beroep heeft gedaan op de Wob, heeft de AP bij openbaarmaking ervan uit mogen gaan dat het 

anonimiseren van uw persoonsgegevens niet nodig is.1 U heeft na ontvangst van het besluit van 30 

september 2020 telefonisch op 2 oktober jl. bij de AP aangegeven bezwaar te hebben tegen 

openbaarmaking van uw eigen persoonsgegevens. Ook uw persoonsgegevens zijn derhalve alsnog 

onleesbaar gemaakt. 

 

Besluit 

Gelet op het bovenstaande heeft de AP besloten om (deels) aan uw verzoek te voldoen en de informatie 

waarom u verzocht, (gedeeltelijk) openbaar te maken. 

Ten overvloede deelt de AP u mede dat de AP besluiten op grond van de Wob publiceert op haar website 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/publicaties/wob-besluiten).2 

Zoals u reeds eerder is medegedeeld in het besluit van de AP van 8 mei 2020 zullen de met dit besluit 

openbaar te maken stukken niet conform uw verzoek worden doorgenummerd. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Persoonsgegevens, 

Namens deze, 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Senior Adviseur  

Afdeling Staftaken en Wetgevingsadvisering 

 

 

Rechtsmiddelenclausule 

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit ingevolge de 

Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den 

Haag, onder vermelding van “Awb-bezwaar” op de envelop. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit 

besluit niet op. 
 
 

                                                                        
1 ABRvS, 17 juli 2013, nr. 201204534/1/A3  
2 Deze exacte link is op uw verzoek toegevoegd. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/publicaties/wob-besluiten
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Bijlage 1 bij Besluit van 9 oktober 2020 (z2020-13118) 

INVENTARISLIJST WOB verzoek 

DOCUMENT VAN AAN DATUM 

1.(21) Aanvullende 

gronden klacht d.d. 19 

maart 2019 

xxxxxxxx AP 30 april 2019 

2. (22) Brief - Uw klacht is 

in behandeling 

AP xxxxxxxx 23 mei 2019 

3. (23) Status van uw 

klacht 

AP xxxxxxxx 23 juli 2019 

4. (24) Ingebrekestelling xxxxxxxx AP 4 december 2019 

5. (25) Dossiernummers 

van uw klachten 

AP xxxxxxxx 9 december 2019 

6.(26) Brief - Verwijtbaar 

laakbaar gedrag Autoriteit 

Persoonsgegevens, 

Wraking hoofd EL,  

Bezwaarschrift tegen 

besluit d.d. 11 december 

2019 

xxxxxxxx AP 14 december 2019 

7. (27)Besluit op 

ingebrekestelling 

AP xxxxxxxx 17 december 2019 

8. (28) 

Aansprakelijkheidsstelling, 

ingebrekestelling, 

bezwaarschrift 

xxxxxxxx 

 

 

 

AP 

 

 

22 december 2019 

 

 

 

9. Bijlage 1: Productie 1 xxxxxxxx AP 14 december 2019 

10. Bijlage 2: productie 2 xxxxxxxx AP 4 december 2019 

11. Bijlage 3: productie 3 xxxxxxxx AP 16 mei 2019 

12. Bijlage 4: productie 4 xxxxxxxx AP 30 april 2019 

13. Bijlage 5: productie 5 xxxxxxxx AP 9 april 2019 

14. (29) 

Ontvangstbevestiging 

bezwaarschrift 

AP xxxxxxxx 23 december 2019 

15. (31) Brief betreft 

hoorzitting 

xxxxxxxx AP 27 december 2019 

16. (32) Verdagingsbrief AP xxxxxxxx 6 januari 2020 

17. (33) Uitwisseling 

stukken 

AP xxxxxxxx 8 januari 2020 

18. (34) Ingebrekestelling xxxxxxxx AP 9 januari 2020 

19. (35) Aanvullende 

gronden bezwaarschrift en 

xxxxxxxx AP 10 januari 2020 
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verwijt onbehoorlijk 

bestuur Autoriteit 

Persoonsgegevens 

20. (36) Aanvullende 

gronden bezwaarschrift 

xxxxxxxx AP 12 januari 2020 

21. (37) Reactie op 

ingebrekestelling 

AP xxxxxxxx 15 januari 2020 

22. (38) Verbeuren van 

dwangsommen 

AP xxxxxxxx 16 januari 2020 

23. (39) Bezwaarschrift 

omtrent ingebrekestelling 

xxxxxxxx AP 18 januari 2020 

24. (40) Verzoek Wet 

openbaarheid van bestuur  

AP xxxxxxxx 24 januari 2020 

25. (41) Rappel Wob-

verzoek 

xxxxxxxx AP 28 januari 2020 

26. Bijlage: Productie 1 xxxxxxxx AP 23 december 2019 

27. (42) 

Ontvangstbevestiging 

bezwaarschrift 

AP xxxxxxxx 28 januari 2020 

28. (43) Aanvullende 

gronden bezwaarschrift 

xxxxxxxx AP 2 februari 2020 

29. Bijlage 1: productie 36 xxxxxxxx AP 23 december 2019 

30. Bijlage 2: productie 39 xxxxxxxx AP 12 januari 2020 

31. (44) Besluit op Wob-

verzoek 

AP xxxxxxxx 6 februari 2020 

32. (45) Aanvullende 

gronden bezwaarschrift 

xxxxxxxx AP 11 februari 2020 
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Bijlage 2 bij Besluit van 9 oktober 2020 (z2020-13118) 

 

Nummer 

document 

Pagina Niet openbaar Grondslag Wob 

1.  1 

 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

2.   N.v.t. 

 

 

3.  1 Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

4.  1 Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

5.  1 

 

2 

Track en trace nummer van de brief 

Initialen en achternaam ambtenaar AP  

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

6.  1 

 

2 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

7.  1 

 

2 

Track en trace nummer van de brief 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

8.  

 

 

1 

 

 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

9. Bijlage 1: 

Productie 1 

1 

 

2 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

10. Bijlage 2: 

productie 2 

1 Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 
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11. Bijlage 3: 

productie 3 

1 Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

12. Bijlage 4: 

productie 4 

1 Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

13. Bijlage 5: 

productie 5 

 N.v.t.  

14.  1 

 

2 

Track en trace nummer van de brief 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

15.  1 Initialen en achternaam ambtenaar AP Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

16.  1 Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

17.  1 Initialen en achternaam ambtenaar AP Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

18.  1 Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

19.  1 

 

 

 

4 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Voornaam en achternaam journalist 

Achternaam ambtenaar AP 

Voornaam en achternaam ambtenaar gemeente 

Oldenzaal 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

20.  1 

 

3 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam advocaat 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 
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21.  1 

 

2 

Track en trace nummer van de brief 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

22.  1 

 

2 

Track en trace nummer van de brief 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

23.  1 Initialen en achternaam ambtenaar AP Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

24.  1 

2 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

25.  1 

 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

26. Bijlage: 

Productie 1 

1 Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

27.  1 

 

2 

Track en trace nummer van de brief 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

28.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Voornaam en achternaam 

Voornaam en achternaam ambtenaar gemeente 

Oldenzaal 

Voornaam en achternaam ambtenaar gemeente 

Oldenzaal 

Voornaam en achternaam 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

29. Bijlage 1: 

productie 36 

 N.v.t.  

30. Bijlage 2: 

Productie 39 

1 

 

3 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen en achternaam advocaat 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 
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31.  1 

 

3 

Track en trace nummer van de brief 

Initialen en achternaam ambtenaar AP 

Initialen, achternaam en handtekening ambtenaar 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

32.  1 Initialen en achternaam ambtenaar AP 

 

Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 

onder e van de 

Wob 

 
 


