
FACTSHEET WET OPEN OVERHEID

2012 

initiatiefwetsvoorstel

voor de Woo

2016 

Amendementen 

& moties

2016

Woo aangenomen

door TK

2017

Behandeling EK 

opgeschort

2017

Impact scan  te hoge 

uitvoeringskosten

2019

Novelle tot wijziging van 
de Woo bij TK

Eind 2019 
Behandeling 

Woo in TK

Wat verandert er door de Woo?

 Er komt een lijst van bestuurlijke documenten die bestuursorganen

verplicht actief openbaar en (digitaal) toegankelijk moeten maken.

 Inspanningsverplichting voor bestuursorganen om openbaarheid en

toegankelijkheid van overige bestuurlijke documenten te bevorderen.

 Overheidsorganisaties moeten een contactpersoon Woo aanstellen.

Deze contactpersoon moet burgers helpen bij het vinden van

informatie.

 Overheidsorganisaties moeten hun (digitale) informatiehuishouden op

orde brengen (zorgplicht). Hiervoor komt een overheidsbreed

meerjarenplan.

 De verplichtingen trede gefaseerd in werking.

Doel van de Wet open overheid 
Het doel van deze wet is om overheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid 

van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische 

ontwikkeling beter te dienen. De nadruk van de wet ligt dus op actieve (digitale) openbaarmaking. 

Hiervoor is volgens de wet een cultuurverandering noodzakelijk.  

Wat doen we al?

We doen mee aan één van 

de zes proeftuinen van de 

VNG (proeftuin “actieve 

openbaarmaking”). De eerste 

bijeenkomsten zijn in oktober.

De VNG ondersteunt bij een 

implementatieplan.

Een deel van de verplichte 

documenten maken wij al 

actief openbaar.  
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Welke “winst” valt er te halen?

 De meeste onderzoeken tonen aan dat het vertrouwen van burgers in

de overheid op lange termijn gebaat is bij openbaarheid.

 Informatiehuishouding op orde = efficiënter en uniformer werken.

 Zuiverende werking: kwaliteit van documenten wordt bevorderd.

 Informatieverstrekking van het bestuur aan de raad wordt bevorderd.

Wat zijn de voorwaarden voor succes?

 Documenten die vervaardigd worden moeten zoveel mogelijk uniform tot stand 

komen en digitaal ontsloten worden. Digitalisering, documentmanagement en 

archivering spelen dus een belangrijke rol.

 Een doorzoekbaar platform voor de openbaar gemaakte documenten (wij 
hebben bijvoorbeeld al een koppeling tussen ons Bestuursinformatiesysteem 

(BIS) en het nationale platform Open Raadsinformatie).

 Duurzame toegankelijkheid met ‘archiving/open by design’.

 Anonimiseringssoftware en waarmerksoftware integreren. Hierdoor kunnen 
privacybelangen beschermd worden en zorgen we ervoor dat een origineel 
openbaar document op één online locatie beschikbaar is.

 Tot slot een cultuurverandering: medewerkers die zich goed bewust zijn dat de 
documenten die wij vervaardigen in beginsel openbaar zijn.
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