Wat heeft de burger aan de WOB?
(WOB is “Wet Openbaarheid van Bestuur”)

Seminar over de ten uitvoerlegging van de
Wet Openbaarheid van Bestuur
om de actieve betrokkenheid van burgers te bevorderen
bij het inrichten van hun woonomgeving
door wederzijdse overeenstemming
over de transparantie van besluitvorming bij lokale overheden.
Op vrijdag 12 juni 2009 van 13:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: “Vrijburg” Diepenbrockstraat 46, 1077 WE Amsterdam
Organisatie: Wijkopbouworgaan Zuid-West en
Stichting Opbouwwerk Oud-Zuid.
Toegang gratis; aanmelding gewenst tel. 020-6620389,
e-mail: d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

Wat heeft de burger aan de
Wet Openbaarheid van Bestuur
De Overheid heeft de laatste decennia maatregelen genomen om de betrokkenheid van
de burger bij het bestuurlijk proces te vergroten. Dit is veelal ingegeven door een lovenswaardig streven de democratie zoveel mogelijk te bevorderen. Grotere betrokkenheid leidt
tot betere democratie.
Twee stelsels van wetgeving zijn hier aanwijsbaar voor lokale en centrale overheden:
de Wet Openbaarheid van Bestuur van 31 oktober 1991 en voor de lokale overheid de Wet
Dualisering Gemeentebestuur van 28 februari 2002.
De tweede wet (“WDG”) beoogt een situatie te scheppen op het niveau van lokaal
bestuur, welke al jaren in het Landsbeleid een feit was. Leden van raden (bijv. Stadsdeelraden) controleren handel en wandel van de bestuurders en geven in grote lijnen aan wat de
te volgen koers is. Een handicap van deze constructie is dat de leden van de raad gekozen
leden zijn en dat het bestuur zelf een samenstelling is die in meerdere of mindere mate
een afspiegeling is van de raadssamenstelling. Daardoor kunnen vaak initiatieven worden
gefrustreerd doordat ze niet uit de koker komen van één van de samenstellende meerderheidspartijen. Verplicht de aangegane afspraken na te komen (program- of regeerakkoord)
zal de partij die zich daaraan verbonden weet niet gauw onbevangen reageren op initiatieven van buiten eigen kring. Deze initiatieven komen nogal eens van burgers die zich betrokken voelen bij het goed functioneren van het gemeentebestuur.
De Wet Openbaarheid van Bestuur (“WOB”) is aan de WDG vooraf gegaan en is
in feite bedoeld om de burger, maar ook de media en andere belanghebbenden, op zowel
lokaal als centraal overheidsniveau inzage te doen krijgen in bestuurlijke documenten. Op
deze wijze is controle op overheidshandelen gewaarborgd. Met andere woorden, of door
het bestuursorgaan de juiste keuzes zijn gemaakt en prioriteiten zijn gesteld. Op grond van
de WOB zal de aanvrager kopieën van de documenten worden verschaft uiteraard met in
achtneming van beperkingen in verband met privacy en andere vertrouwelijke informatie.
De media maken uitgebreid gebruik van de WOB, maar burgers en burgerlijke organisaties
vrijwel niet. Meestal zijn de wet en zijn bepalingen te weinig bekend bij hen of worden
door het bestuursorgaan blokkades opgeworpen. Aan de ene kant is dat te betreuren, omdat met deze mogelijkheid een betere betrokkenheid verkregen kan worden. Aan de andere
kant kan intensief – en misschien soms excessief – gebruik van de WOB de overheidsorganisatie operationeel of financieel frustreren. Immers, bij iedere aanvraag geldt dat deze
werktijd vergt om te beantwoorden, welke dan niet voor andere doelen kan worden ingezet.
Het doel van dit seminar is om door overleg een leefregel te vinden waarbij beide partijen – het Bestuur en de burgers – naar tevredenheid met deze wet om kunnen gaan.

PROGRAMMA
13:00 uur

Ontvangst en welkom

13:05 uur

J. Siegenbeek van Heukelom: “Waarom dit seminar en
wat zijn de doelen?”

13:15 uur

A. W. Hins: “Openbaarheid van bestuur: een Europees
rechtsbeginsel.”

13:45 uur

J. Bedaux: “Effectiviteit van WOB-verzoeken en beslechting van bestuurlijke ongehoorzaamheid.”

14:15 uur

E. Pietermaat: “De bestuurlijke problemen met de WOB.”

14.45 uur

PAUZE

15:15 uur

Forum o.l.v. E. C. M. Jurgens;
leden A. W. Hins, J. Bedaux, E. C. Pietermaat
met reacties uit de zaal

16:15 uur

Samenvatting, conclusies en afspraken

16:30 uur

Einde seminar, mogelijkheid tot nabespreken met een
consumptie

17:30 uur

Sluiting Vrijburg

Sprekers (in alfabetische volgorde):
Mr. J. Bedaux: Advocaat en burger te Amsterdam
Prof. Dr. Mr.A. W. Hins: Hoogleraar Mediarecht te Leiden
Mr. E. C. M. Jurgens: Oud-lid Eerste Kamer te Amsterdam
Mr. E. C. Pietermaat: Advocate bestuursrecht te Den Haag
Dr. J. Siegenbeek van Heukelom: Voorzitter Wijkopbouworgaan Zuid-West,
Amsterdam

HOE VRIJBURG TE BEREIKEN
Vanuit Amsterdam:
Tramlijnen 4, 5, 12, 24, en 25 passeren op loopafstand (ca. 500 m)
Bus: 15 (rijdt ook langs Stations Amstel en Amsterdam Zuid) uitstappen
Beethovenstraat of vragen naar Diepenbrockstraat.
Vanuit het land:
Per trein: Stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI
liggen op loopafstand (ca. 1 km)
Met de auto: parkeren in de buurt is vaak moeilijk
Geadviseerd wordt te parkeren onder het Olympisch Stadion (afrit 108 van A10 Zuid); prijs € 6,-- inclusief OV-kaart
(neem tramlijn 24: uitstappen Beethovenstraat).
Op vrijdag kan de spits in en om Amsterdam aanzienlijk zijn.

