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1 Wat gebeurt er met
onze gegevens?
1.1

De nalatenschap van PIM

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieutoezicht – PIM – is per
1 januari 2015 beëindigd. Het heeft evenwel een mooie zichtbare
nalatenschap achtergelaten: de voorziening Inspectieview Milieu
(IvM), de daarbij horende Aansluitvoorziening en een hele reeks
daaraan ten dienste staande standaarden, controlelijsten en
dienstverleningsovereenkomsten. En daarnaast een sterk gegroeid
besef van het nut en de noodzaak van samenwerking in het toezicht,
zowel tussen civiele toezichthouders als met justitiële instanties.
Met als sluitstuk een gezamenlijk ontwikkelde beschrijving van de
juridische mogelijkheden en onmogelijkheden, het Juridisch kader.
Daarmee is het duidelijker geworden wat er mag en wat er kan en
onder welke omstandigheden. Die juridische kennis zit vooral in de
hoofden van juristen.
Nu PIM er niet meer is, is het zinvol om wat van die juridische kennis
te vertalen naar het bredere gezelschap van medewerkers in de
toezichtketen. Die juridische kennis is er niet alleen voor juristen.

1.2

Waarom dit onderwerp?

Een frequente vraag van medewerkers van toezichthouders is wat er
met ‘hun’ gegevens zou kunnen gebeuren als een andere organisatie
er ‘iets mee gaat doen’. De vrees voor schade bij toezichtobjecten
of wellicht bij de toezichthouder is aanzienlijk. Van zie zijn die
gegevens? Wat mag een andere instantie ermee? Worden ze niet
verkeerd geïnterpreteerd of misbruikt, en wie draait daarvoor op?
De vrees voor schade en aansprakelijkheid duikt op, evenals vragen
over Wob-verzoeken. Als ik mijn gegevens uit handen geef en iemand
doet een Wob-verzoek bij de ontvangende partij, weet die ont
vangende partij dan wel hoe hij moet omgaan met ‘mijn’ gegevens?
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1.3

Aanpak en resultaat

Dergelijk ongemak is hier op basis van concrete ervaringen door
juristen in kaart gebracht en zo veel mogelijk verhelderd – zonder in
Jip en Janneke-taal te vervallen. Er is bekeken of er voor gesignaleerde vraagstukken al oplossingen bestaan en of er juridische regels
of feitelijk handelen denkbaar is wat de risico’s matigt of zelfs
wegneemt. Dat is uitgeschreven, onderling nogmaals geverifieerd en
aangevuld. Zodat we zeker wisten dat het bottom up vraagstukken
betrof die ook vanuit de echte praktijk waren benaderd. Dus ook al
was PIM penvoerder en is PIM verantwoordelijk voor het resultaat:
dank aan de collega’s vanuit ICTU, ILT, ISZW, ODMH, OZHZ en RWS.
Wie na het lezen van dit boekje nog vragen heeft over de juridische
kanten van het uitwisselen van informatie in de milieuketen, kan nog
steeds een juridisch onderlegde collega vragen naar de ins en outs
van het uitwisselen van informatie in de milieuketen.
Geruststellend uitgangspunt: zo heel veel kan er niet misgaan.
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2 Over eigendom en
verantwoordelijkheid
Eerst een paar met elkaar samenhangende vragen die opheldering
behoeven. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als ‘eigendom’ van
gegevens? Moet er een wettelijke rechtvaardiging zijn voor de
verwerking ervan? Hoever gaat de verantwoordelijkheid voor
de gegevens bij doorgifte?

2.1

‘Eigendom’ van gegevens

De veel gehoorde vraag ‘wat gebeurt er met mijn gegevens?’
suggereert dat gegevens het eigendom zijn van degene die ze heeft
verzameld. Dat is echter niet het geval. Gegevens vallen doorgaans
niet onder het civielrechtelijke begrip ‘eigendom’. Een eenvoudig
voorbeeld maakt dat al duidelijk. Wie zijn fiets verkoopt, draagt niet
alleen de eigendom over maar is die fiets fysiek ook kwijt. Wie echter
gegevens verkoopt en levert, behoudt ze tegelijkertijd ook zelf. Om die
reden kunnen de houders van grote adressenbestanden die ook meerdere keren verkopen – en dat doen ze dan ook met grote regelmaat.
Over dat vermeende eigendom van gegevens worden vaak stevige
discussies gevoerd. Sommige Kamerleden stellen dat de burger toch
zeggenschap zou moeten hebben over ‘zijn’ gegevens; gegevens die
de overheid over hem bijhoudt. Die discussies gaan doorgaans
voorbij aan het feit dat die door de overheid geregistreerde gegevens
niet anders zijn dan de weerslag van (vanuit de overheid gezien)
externe feiten: naam, geboortedatum, burgerlijke staat en woonplaats. Het naamrecht is familierechtelijk bepaald, de geboortedatum
is een zakelijk feit, huwelijk en woonplaats een gevolg van eigen
keuzen. Registratie van die feiten door de overheid is wettelijk
geregeld. Aan de onderliggende feiten verbindt de wetgever
gevolgen: is de burger oud genoeg om een eigen zaak te beginnen?;
met wie voert hij gezamenlijk een huishouding en wat betekent
dat voor de wederzijdse zorgplicht, het belastingtarief, de sociale
zekerheid? De overheid is daarmee niet zozeer eigenaar van gegevens
over de burger, maar wel verantwoordelijk voor een correcte
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registratie ervan. In feite is die situatie niet anders dan wanneer
milieutoezichthouders gegevens registreren van bedrijven waarop ze
toezicht houden: hoe groot is het bedrijf, wat verwerken ze, wanneer
is er voor het laatst een bezoek gebracht?
Omdat soms gevoelige gegevens worden geregistreerd, zijn er regels
over wie er wat mag doen met welke gegevens. Dat heeft in het
bijzonder binnen de gezondheidszorg 1 geleid tot een wettelijke
regeling voor wat een arts – die een dossierplicht heeft die samenhangt met zijn zorgplicht – van u mag registreren en wanneer u mag
eisen dat bepaalde gegevens uit zijn dossier worden verwijderd.
In het onderwijs gaat het niet alleen om gevoelige gegevens over
bijvoorbeeld de thuissituatie van de leerling, maar ook om de vraag
wie (de meeste) zeggenschap over die gegevens heeft: de ouder of
de leerling zelf.
Intussen kan de manier waarop gegevens worden verwerkt wel
leiden tot een bepaalde vorm van eigendom. Voor het verwerven,
verwerken, correct opslaan en mogelijk met elkaar in verband
brengen van gegevens zijn elektronische systemen (databases) nodig.
Daarop is het databankenrecht van toepassing. Dat bepaalt onder
andere dat overheidsgegevens niet altijd als open data beschikbaar
kunnen zijn, maar dat voor het gebruik ervan onder omstandigheden
een bijdrage mag worden gerekend (en hoe hoog die bijdrage dan
mag zijn). Het databankenrecht staat echter los van de vraag naar
het eigendom van gegevens.

2.2

Rechtvaardiging voor verwerking en doorlevering

Het komt regelmatig voor dat een bestuursorgaan bepaalde feiten
moet registreren omdat een wettelijke regeling dat voorschrijft.
Een basaal voorbeeld: wie is degene die een omgevingsvergunning
aanvraagt, voor welke activiteit, op welk perceel? 2

1. In het bijzonder rond de totstandkoming van de Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst heeft dat tot nogal wat discussie en wetenschappelijke literatuur geleid.
2. We laten nu maar even in het midden dat het elektronische aanvraag
formulier, het Omgevingsloket Online (OLO), veel meer gegevens vraagt dan
de wetgever heeft voorgeschreven, zoals het voor een omgevingsvergunning
volstrekt irrelevante feit of de aanvrager een man dan wel een vrouw is.

Maar veel gegevensverwerkingen berusten niet op een wettelijk
voorschrift. Dat hoeft ook niet: zowel overheden als particulieren
zijn vrij om te registreren wat zij zien of horen en willen onthouden,
binnen een paar wettelijke grenzen. Die grenzen zijn pas van
toepassing wanneer het registreren risico’s met zich meebrengt en
doorgaans gaat het daarbij om persoonsgegevens of vertrouwelijk
verstrekte bedrijfsgegevens.
De waarborg voor het vertrouwelijk blijven van bedrijfsgegevens is
vastgelegd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Dat
artikel bevat uitzonderingsgronden en beperkingen ten aanzien van
informatieverschaffing. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
absolute en relatieve uitzonderingsgronden. De vertrouwelijk
meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens zitten in de zwaarste
categorie van de absolute weigeringsgronden: indien zo’n grond van
toepassing is moet informatieverstrekking achterwege blijven.
Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens mogen dus wel degelijk
door de overheid worden verwerkt, maar daarbij moet het blijven.
Maar wat houdt ‘door de overheid’ in dit geval in? De Wob gaat
immers over het in openbaarheid brengen van gegevens. Dat is nog
iets geheel anders dan het, in de ‘backoffice’, onderling delen door
bestuursorganen van vertrouwelijk verstrekte gegevens. Die gegevens
worden immers wel door bestuursorganen opnieuw gebruikt, maar
nog geenszins voor het publiek openbaar.
De zwaarst te beschermen categorie gegevens is echter onweers
proken die van de persoonsgegevens, zowel de ‘gewone’ persoons
gegevens als de ‘bijzondere’ persoonsgegevens, waarvoor zwaardere
regels gelden. Het gaat in het laatste geval om gegevens over
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid,
gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging,
en strafrechtelijke en daarmee vergelijkbare gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Hiervan is alleen de categorie van
strafrechtelijke gegevens voor Inspectieview Milieu van belang en
daarvoor gelden dan ook bijzondere informatiebeveiligingsregels
rond toegang, autorisatie en authenticatie.
Voor het verwerken van gewone persoonsgegevens geldt geen
verbod, maar is een aantal categorieën van gevallen vastgesteld
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waarin dat zonder bezwaar kan en mag. Daarbij valt te denken aan
een salarisadministratie, een ledenlijst, en dergelijke. Overheden
mogen gegevens verwerken op basis van een wettelijk voorschrift of
een rechtvaardigheidsgrond. De voor IvM relevante rechtvaardigheidsgrond is dezelfde als voor toezichthouders in het algemeen:
de gegevens zijn noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren van
een overheidstaak 3. Dat ligt voor de hand: je kunt geen toezicht
uitoefenen op bedrijven als je niet zou mogen registreren met wie je
te maken hebt, wie gecertificeerd is voor welke handeling, welke
verbanden er tussen personen en ondernemingen bestaan. Over die
rechtvaardiging is geen twijfel mogelijk.
Mogen toezichthouders, meldpunten en dergelijke op die grond ook
onderling gegevens uitwisselen? Dat zou niet zonder meer duidelijk
zijn als de Wet bescherming persoonsgegevens niet ook een bepaling
kende over het ‘verder verwerken: dat mag, als het doel van de partij
aan wie gegevens worden geleverd maar verenigbaar is met het doel,
waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verkregen. Ze mogen
althans ‘niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is’ met
die oorspronkelijke doeleinden4. Er moet ook verwantschap zijn
tussen het oorspronkelijke doel van de gegevensverwerking en het
doel van de ontvangende partij. Bij partijen in het milieutoezicht is
dat doel altijd het toezicht op bedrijven en organisaties en handhaving
van de milieuwetten. Die verwantschap is daarmee onmiskenbaar
aanwezig.

2.3

Verantwoordelijkheid voor gegevens

Bij gegevens gaat het dus niet zozeer om ‘eigendom’, maar om
beschikkingsmacht. Die kan bijna absoluut zijn, maar is in veel
gevallen ook door de wetgever ingeperkt. De wetgever kan doelen
voor een verwerking noemen, maar in plaats daarvan ook normen
stellen. Dat is wat met IvM ook gebeurt.
De term ‘zeggenschap’ is al gevallen. De organisatie die gegevens
verzamelt en registreert, wordt daarvan weliswaar geen eigenaar,
maar verkrijgt er wel zeggenschap over. Zij moet niet alleen bepalen
3.   Artikel 8, onder e, Wet bescherming persoonsgegevens.
4.   Artikel 9, onder e, Wet bescherming persoonsgegevens.

met welk (wettig) doel zij die gegevens registreert en in haar
werkprocessen gebruikt, maar ook aan wie zij doorlevert. Zij heeft
zich er daarbij van te vergewissen dat het doel van de ontvangende
partij voldoende verwant is met het doel waarvoor de gegevens
oorspronkelijk zijn verzameld. Maar tot op zekere hoogte is de
bronpartij er ook verantwoordelijk voor dat zij gegevens niet
verstrekt aan organisaties waarvan verwacht kan worden dat die er
niet verantwoord mee zullen omgaan.
Die laatste toets is overigens niet zo ingewikkeld. IvM biedt een
gesloten uitwisselingssysteem tussen bronpartijen en toezichthouders
en tussen toezichthouders onderling. Dat beperkt al grondig de kans
op ‘lekken’. Daarnaast hebben alle aansluitende partijen verklaard
zich te zullen houden aan de geldende voorschriften rond informatiebeveiliging. Bestuursorganen en toezichthouders kunnen via IvM dus
onderling gegevens uitwisselen zonder risico’s op aansprakelijkheidsstellingen.

3
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3 Aansprakelijkheid bij
gebruik van andermans
gegevens
Kan bij het uitwisselen van gegevens (al dan niet via IvM) een bronpartij of de ontvangende partij aansprakelijk zijn voor (de gevolgen
van) onjuist gebruik van gegevens of zelfs van juist gebruik van
foutieve gegevens? Om die vraag te beantwoorden eerst iets over
aansprakelijkheid.
Om aansprakelijk te kunnen zijn voor onjuist gebruik van gegevens
van anderen moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad.
De wetgever kent immers maar twee vormen van aansprakelijkheid:
die uit onrechtmatige daad en uit overeenkomst. Omdat toezicht
houders en toezichtobjecten doorgaans geen overeenkomst hebben
en het hier gaat om onderlinge uitwisseling van gegevens tussen
toezichthouders (en andere bestuursorganen), kan het in gevallen als
deze alleen maar om een onrechtmatige daad gaan.
Met dat in gedachten is van een aantal mogelijke probleemsituaties
te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een onrechtmatige daad
en dus van schadeplichtigheid.

3.1

Aansprakelijk zijn

‘We willen niet aansprakelijk gesteld (kunnen) worden voor …’ is een
vaak gehoorde tekst. Maar aansprakelijk gesteld worden voor iets
is bepaald nog iets anders dan ook daadwerkelijk aansprakelijk zijn.
Maar al te vaak houdt een organisatie ten onrechte een andere
aansprakelijk voor enig ervaren ongemak, ook al is die aansprakelijkheidsstelling geschreven op papier van een gerenommeerd advocatenkantoor.
Om van een succesvolle vordering op grond van een onrechtmatige
daad te kunnen spreken moet volgens artikel 2:162 van het Burgerlijk
Wetboek moet er (cumulatief) sprake zijn van: een onrechtmatige
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daad; toerekenbaarheid van die onrechtmatige daad aan de dader;
schade; causaal verband tussen de onrechtmatige daad en die
schade; en ten slotte verband tussen het doel van de overtreden
norm en het geschade belang: het relativiteitsbeginsel.
Elk van die voorwaarden verdient een toelichting. Dat kan veel
uitvoeriger, gedetailleerder en met veel voorbeelden, maar dat zou
hier te ver voeren. In het aansprakelijkheidsrecht hangt immers veel
af van de omstandigheden en vrijwel geen enkel geval is precies gelijk
aan een eerder geval. Daarom wordt er ook nog steeds zo veel
geprocedeerd over aansprakelijkheid.

3.1.1 De onrechtmatige daad

Er zijn drie algemene gronden waarop een bepaalde schade veroorzakende gedraging als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Dat zijn:
a. een inbreuk op een recht;
b. een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht; of
c. een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Een onrechtmatige daad kan ook inhouden dat men iets niet doet.
Die gelijkstelling is sinds bijna honderd jaar vaste rechtspraak. Beide
eerste criteria lijken vrij duidelijk, al is b) zeker nog wel eens voor
discussie vatbaar, als er geen sprake is van een strafbaar feit. Dat is
dan echter vaak aan de orde in combinatie met de toerekenbaarheid
van die onrechtmatige daad aan de dader: was het negeren van die
wettelijke plicht onder de gegeven omstandigheden wel onrecht
matig? Voorbeeld: een automobilist die over de doorgetrokken streep
rijdend een tegenligger schampt, maar die streep negeerde om een
plotseling overstekende voetganger te vermijden 5. En wat als de
tegenligger voldoende ruimte had om zelf naar rechts uit te wijken? 6

5. Hier heb je ook gelijk die casuïstiek: met welke snelheid werd gereden,
op welke afstand stak die voetganger over? Was het een volwassene, een
kind dat achter een bal aanrende, een oudere mevrouw? Wat als het geen
mens, maar een koppel eenden betreft, of juist een slingerende fietser
met een headset op? En wat als die fietser uitweek voor dat koppeltje
eenden? Enzovoorts.
6. En met die variant belanden we ook in de vraag naar het causaal verband.

Vanzelfsprekend lastiger is het antwoord op de vraag of er sprake was
van schending van een ongeschreven norm, van iets dat hoogstens
als ‘niet betamelijk’ kan worden gekwalificeerd. Dat kan voorkomen
als een overheidsorgaan zijn werk niet goed doet. Zoals de politieman die met zijn motor over een stoep reed en omstanders verwondde, waarvan één dodelijk. Anderzijds werkt een bestuursorgaan
soms niet mee aan (gewenste) activiteiten van een burger, bijvoorbeeld als een vergunning wordt geweigerd terwijl die weigering later
door de rechter wordt vernietigd. Ook kan een op zichzelf recht
matige daad onrechtmatigheid opleveren, zoals wegonderhoud
jegens aanwonenden.

3.1.2 Toerekenbaarheid van die onrechtmatige daad
aan de dader

De onrechtmatige daad in kwestie moet aan de dader zijn toe te
rekenen. Dat is (bij overheden althans) een verdergaand vraagstuk
dan de vraag, of de dader in persoon toerekeningsvatbaar is. Het gaat
in bredere zin om de vraag, of de daad aan de dader verweten kan
worden. Een voorbeeld is schade als gevolg van gebrekkig weg
onderhoud. Een fietspad kan ontwricht raken door de wortels van
de bomen die erlangs staan. Als een fietser vervolgens ongelukkig
over zo’n uitstulping ten val komt, is (doorgaans) de wegbeheerder
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten 7. Dat kan gaan
om schade aan de fiets of de regenjas, maar ook om medische kosten
en eventueel uit langdurige arbeidsongeschiktheid voortvloeiende
inkomensterugval. Ratio: die boomwortels groeien niet van de ene
dag op de andere, de weg verslechtert dus langzaam maar zeker en
de wegbeheerder kan het ongemak zien aankomen.
Dat was anders in de situatie van de in 2003 schuivende veendijk in
Wilnis. Als gevolg van de daardoor ontstane overstroming leden
veel omwonenden (en ook de gemeente) schade, die zij wensten
te verhalen op het waterschap, de dijkbeheerder. De rechter wees
die claim echter af, omdat het waterschap niet kon voorzien dat de
veendijk in kwestie door uitdroging in zo slechte staat was dat deze
kon gaan schuiven. Ook telde de rechter mee dat de kennis van
7. De mogelijke invloed van een duidelijk bord met het opschrift ‘slecht
wegdek’ laten we maar even buiten beschouwing.

16

17
veendijken op dat moment in algemene zin nog onvoldoende was;
het waterschap had de ramp dus niet kunnen zien aankomen 8.

3.1.3 Schade

Wil een aansprakelijkheidsstelling zin hebben, dan moet er wel
sprake zijn van schade; alleen daadwerkelijke schade kan immers
voor vergoeding in aanmerking komen. Dat is zeker geen open deur.
Er wordt nog wel eens gedreigd met een aansprakelijkheidsstelling
als daadwerkelijke schade nog helemaal niet aan de orde is. Zo goed
als sommigen bevreesd kunnen zijn voor een aansprakelijkheids
stelling, zo snel kunnen anderen ook roepen dat men de overheid
of de toezichthouder voor de gevolgen van (in casu) enigerlei
toezichtactie aansprakelijk stelt.
Voor vergoeding kunnen zowel immateriële als materiële schade in
aanmerking komen. Die schade moet echter wel aantoonbaar zijn.
De enkele vrees voor omzetverlies, bedorven waren of reputatieschade is beslist niet voldoende om welke claim dan ook te onderbouwen. Bij het bepalen van bijvoorbeeld omzetschade na grote
infrastructurele werken is het al gebruikelijk om ook rekening te
houden met enig ‘gewoon’ ondernemersrisico en een deel van de
schade daaraan toe te rekenen 9.

3.1.4 Causaal verband tussen onrechtmatige daad
en schade

Om tot aansprakelijkheid te komen moet er vervolgens ook een
direct verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de ontstane
schade. Vroeger gold daarvoor een strikte redenering langs de lijn
‘conditio sine qua non’, oftewel: de schade zou niet zijn ontstaan
zonder dat de onrechtmatige daad had plaatsgevonden, en dus is
de schade toe te rekenen aan die onrechtmatige daad.
8. Hoewel enkele jaren na een vergelijkbaar wegschuiven van een veendijk
bij Tuindorp Oostzaan in 1960 de Technische adviescommissie voor de
waterkeringen in het leven was geroepen. Deze commissie moest onderzoeken hoe het met de Nederlandse dijken gesteld was en hoe de beveiliging
van Nederland tegen overstromingen zou kunnen worden verbeterd.
9.   Betrekkelijk recent nog in de kwestie van wegrestaurant De Wouwse Tol;
AbRvS 5-12-2012, nr. 201112232/1/T1/A2 (tussenuitspraak) en 28-05-2014,
nr. 201112232/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1868  (definitieve beslechting van
het geschil). Deze laatste uitspraak is op veel plaatsen geannoteerd.

Tegenwoordig is de juridische redenering een stuk genuanceerder.
De kentering kwam in 1965 met de juridische uitspraak die bekend is
geworden als het Kelderluikarrest 10. Een bezoeker van het
Amsterdamse café De Munt valt, op weg naar het toilet, in een
openstaand kelderluik. De Hoge Raad zegt dat aansprakelijkheid
(van diegene, die het luik open liet staan) afhangt van de kans dat
iemand het luik over het hoofd ziet, de kans er werkelijk in te vallen,
de ernst van het eventuele letsel en de moeite die het kost om
(tijdens het bevoorraden vanuit een bezorgdienst) het luik steeds te
sluiten. Het oordeel of er ‘gevaarzettend’ (en dus onrechtmatig) is
gehandeld, hangt dus steeds af van de omstandigheden van het geval.

3.1.5 Het relativiteitsbeginsel

De door de dader overtreden norm moet zijn geschreven ter
bescherming van het geschonden belang. Het relativiteitsbeginsel
luidt: ‘geen verplichting tot schadevergoeding bestaat wanneer de
geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals
de benadeelde die heeft geleden’. Zo werd in een klassiek arrest van
de Hoge Raad (het Tandartsenarrest 11 beslist dat het uitoefenen van
het beroep van tandarts zonder het vereiste diploma weliswaar
onrechtmatig is (want: in strijd met een wettelijk voorschrift), maar
in beginsel niet ten opzichte van wel gediplomeerde tandartsen.
De norm is immers gesteld ter bescherming van consumenten van
tandartsdiensten, niet ter bescherming van concurrentiebelangen.

3.2

Volledigheidshalve

Wie nauwkeurig kijkt zal zien dat niet alle gevallen steeds even
volledig aan alle vijf criteria voldoen. Zeker causaliteit en relativiteit,
maar soms ook toerekenbaarheid, gedragen zich in veel gevallen als
communicerende vaten. Dat zelfde geldt nog sterker als ook ‘eigen
schuld’ als zelfstandig criterium wordt gehanteerd om de aansprakelijkheid van de dader te nuanceren. Zoals bij dat Kelderluikarrest:
had die caféganger niet ook zelf beter uit moeten kijken? In andere
gevallen is ook wel gekeken naar de vraag of de getroffene er zelf
voldoende aan heeft gedaan om de schade te beperken en of er geen
sprake was van verjaring.
10. HR 05-11-1965, NJ 1966, 136, ECLI:NL:HR:1965:AB7079.
11. Beukers/Dorenbos, HR 17-01-1958, NJ 1961, 568.
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4 Geïnventariseerde
risico’s
4.1

Als gegevens van de ene naar de andere partij gaan

In veel contacten tussen en met toezichthouders gaat het tegenwoordig over gegevens. En dankzij ontwikkelingen als Inspectieview Milieu
gaat het dan ook al snel over gegevensverkeer en het uitwisselen
van gegevens. Op dat moment begint bij sommigen de onzekerheid.
Wat gebeurt er met die gegevens? Wat zijn de risico’s en voor wie?
Vanuit de praktijk is een aantal voorbeelden geïnventariseerd.

4.1.1 Vertrouwelijk verstrekte persoonsgegevens

Het onjuist gebruik van vertrouwelijk verstrekte persoonsgegevens
door een toezichthouder kan leiden tot (onder meer) reputatieschade voor de ondernemer die de gegevens heeft verstrekt, maar
ook voor de verantwoordelijke toezichthouder zelf. Dat laatste is
overigens geen noviteit: elke verkeerde interpretatie van gegevens of
een verkeerde inschatting van de noodzaak van gegevensverwerking
kan tot reputatieschade leiden. Ook zou het onjuist gebruik van
vertrouwelijk verstrekte persoonsgegevens kunnen leiden tot
onjuiste datakoppeling. Het risico daarop is wat groter dan bij
gewone persoonsgegevens, omdat vertrouwelijk verstrekte gegevens
vaak buiten de gewone routine worden behandeld. Bij onjuiste
besluitvorming – zoals het alleen afgaan op elektronisch verkregen
gegevens bij het nemen van een besluit – zal zo’n besluit niet
standhouden: er moet altijd ook sprake zijn van eigen waarneming
van degene die het besluit neemt. In dat opzicht is ons rechtssysteem
zelfreinigend te noemen.
Vertrouwelijk verstrekte persoonsgegevens kunnen aan een collegatoezichthouder worden doorgegeven, waarbij (al dan niet in
combinatie) twee maatregelen denkbaar zijn: autorisatie (zowel bij
zender als bij ontvanger) en de mededeling van die vertrouwelijkheid. Nut en noodzaak van goede autorisatie is al eerder benadrukt
en dat is een kwestie van doen. Het bestempelen van een gegeven
als ‘vertrouwelijk’ kan op twee manieren: door in plaats van de naam
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van betrokkene het woord ‘vertrouwelijk’ op te nemen in het
betreffende vak van het gegevensmodel of de naam van een extra
kenmerk te voorzien zodat de ontvanger van die vertrouwelijkheid
weet heeft. Dat laatste gebeurt elders ook al: gegevens uit de BRP
(voorheen: GBA) kunnen bijvoorbeeld aan het Landelijk Bureau
Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden verstrekt in verband met
het innen van onderhoudsbijdragen en alimentatie; na een vechtscheiding moet het LBIO dan adresgegevens van de gerechtigde op
die bedragen geheim houden. Het Handelsregister kan adressen van
personen-BV’s van Bekende Nederlanders voor het publiek afschermen, maar voor andere bestuursorganen beschikbaar houden,
waarbij die publieke geheimhouding wordt meegeleverd. Gaat dat
fout en komt daar schade uit voort – en dat laatste moet dus wel het
geval zijn – dan zal de veroorzaker aansprakelijk zijn: de doorgevende
partij als het gegeven niet als vertrouwelijk is gemarkeerd en de ontvangende partij wanneer die de vertrouwelijkheid heeft genegeerd.
Bij het nemen van besluiten kan er niet zo veel méér fout gaan. Ook
dan kan reputatieschade en dergelijke optreden. Het nemen van een
besluit (als bedoeld in de Awb) vergt echter altijd meer grondslag dan
alleen de elektronisch beschikbare informatie; het kan niet zonder
een eigen onderzoek van de instantie die het besluit neemt. Anders
houdt het besluit voor de rechter geen stand. Datzelfde geldt als
degene tegen wie een maatregel wordt voorbereid daarover tevoren
niet is gehoord. Ontstaat niettemin (reputatie)schade, dan geldt
hetzelfde als bij het onjuist gebruik van een vertrouwelijk verkregen
persoonsgegeven.

4.1.2 Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens

Toezichthouders kunnen vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens
delen en móeten dat onder omstandigheden ook, zeker bij calamiteiten. Maar los daarvan: als in een productieproces gevaarlijke stoffen
worden verwerkt behoren toezichthouders dat te weten, ook als het
om een gepatenteerd of anderszins geheim bedrijfsproces gaat. Zou
dat anders zijn, dan kunnen – gelet op de wettelijke bevoegdheden
van toezichthouders – gevaarlijke situaties ontstaan. Wel moet steeds
die vertrouwelijkheid worden meegeleverd met het betreffende
gegeven. Als het om het productieproces gaat, zal die vertrouwelijkheid vaak al zijn gebleken bij de vergunningaanvraag en -verlening

(deels openbaar, deels voor het publiek blanco). De noodzaak om
de vertrouwelijkheid ‘mee te leveren’ geldt vanzelfsprekend ook voor
andere vertrouwelijk verstrekte gegevens, zoals omzet, afnemers
en dergelijke. Dan geldt hetzelfde als bij vertrouwelijke persoons
gegevens: ontstaat er schade dan is de veroorzaker aansprakelijk.
Dat is de doorgevende partij gelden als die het gegeven niet als
vertrouwelijk heeft gemarkeerd en de ontvangende partij als die
de wel aangegeven vertrouwelijkheid heeft genegeerd.
Er kan bij het schenden van vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens
reputatieschade optreden, maar die kans is niet zo groot. De
reputatie van een bedrijf is immers vooral in het geding als het gaat
om verkeerde productiemethoden of het verwerken van verboden
grondstoffen - en daarvoor is het toezicht nu juist in het leven
geroepen. Meer reëel lijkt de kans dat het om bedrijfsgegevens gaat
die concurrentiegevoelig zijn. Dat kunnen productiegegevens zijn, al
dan niet beschermd door octrooien. Er hoeft geen sprake te zijn van
een octrooi; het kan immers gaan om een tijdelijk procedé dat nog
wordt uitgetest, of dat wordt gebezigd omdat bepaalde grondstoffen
niet steeds aanwezig zijn, of domweg omdat het procedé voor het
bedrijf wel waardevol is, maar niet zo uniek dat het juridisch
beschermd kan worden. Ook bedrijfseconomische gegevens kunnen
concurrentiegevoelig zijn, zoals de omzet van bepaalde producten of
de namen van leveranciers en afnemers. Er kan dus productieschade
of economische schade ontstaan, al zal het de vraag zijn of die een
rechtstreeks gevolg is van onrechtmatig handelen van een toezichthouder of meldpunt. Anderzijds: vertrouwelijke gegevens hoeven
niet steeds als zodanig aan de inwinnende partij te zijn verstrekt. Ook
gegevens waarvan de bronpartij of de afnemer moet vermoeden dat
ze vertrouwelijk moeten worden behandeld, gelden in de – overigens
redelijk schaarse – jurisprudentie als vertrouwelijk verstrekte
gegevens.

4.1.3 Interpretatie van gegevens door de rechter

Hoe zullen rechterlijke instanties omgaan met eventueel vertrouwelijke of ten onrechte verkregen (en bij toezichtacties en -sancties
gebruikte) gegevens? De interpretatie door bestuursrechters van
dergelijke gegevens (bij een geding over bestuurlijke sancties) lijkt
geen verband te houden met de herkomst ervan. Zij kijken vooral
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naar wat gegevens bijdragen aan het bewijs van een overtreding
door een bedrijf. Daarbij is het nauwelijks tot niet interessant of het
gaat om door anderen vergaarde en aan de afnemer geleverde
gegevens of om gegevens die de toezichthouder zelf heeft verzameld.
Dat is dus anders dan in het strafrecht, waar onrechtmatig verkregen
bewijs niet (rechtstreeks) tot een veroordeling kan leiden. Een
bestuursrechter komt pas aan het interpreteren van gegevens toe als
die gehanteerd zijn bij een besluit dat is genomen en dat vervolgens
(na een bezwaarprocedure) is aangevochten. Dan kan ter zitting een
eventuele misinterpretatie door de appellant of het bestuursorgaan
worden bestreden. Het maakt daarbij niet uit of het bestuursorgaan
eigen gegevens heeft gebruikt, of die van een collega-toezichthouder
(of meldpunt).
Niettemin: een verkeerde interpretatie van gegevens door recht
sprekende instanties kan onder omstandigheden leiden tot inhoudelijk onjuiste rechterlijke besluiten. Dat kan overigens twee kanten op
werken: de rechter kan een door het toezichtobject wellicht als te
zwaar gevoelde sanctie in stand laten (waarna in veel gevallen weer
hoger beroep mogelijk is). De rechter kan ook een sanctie vernietigen. Doorgaans leidt dat ertoe dat het sanctionerende bestuursorgaan een tweede kans krijgt, zowel om zijn oordeel te vormen als
om de strafmaat vast te stellen en te onderbouwen. In de (tot nu toe
bekende) gevallen waarbij zowel geen hoger beroep mogelijk was
als de rechter zelf de sanctie verminderde, verschilden de partijen
niet van mening over de interpretatie van gegevens, maar over de
waardering van de situatie. Hoe dan ook, in geen van dergelijke
gevallen lijkt er aanleiding om een bronhouder die niet bij het geschil
was betrokken daar alsnog bij te halen.

4.1.4 Als gegevens bij politie of justitie belanden

Is die omgang met gegevens anders bij een strafrechtelijke aanpak?
Wat nu als toezichtgegevens bij politie of justitie terechtkomen?
Daar zitten twee kanten aan. De eerste is dat politie en justitie alleen
maar ‘een zaak hebben’ als het daaraan ten grondslag liggende
bewijs rechtmatig is verkregen. Belangrijk daarbij is dat er een begin
van een verdenking moet zijn, wil de politie een naspeuring gaan
doen en een dossier opbouwen. Dat leidt er onder meer toe, dat
justitiële diensten er ook zelf voor waken min of meer in het wilde

weg gegevens te verzamelen en met elkaar in verband te brengen.
Als het risico groot is dat op basis daarvan een zaak wellicht wel rond
is te krijgen maar daaruit geen veroordeling kan volgen, is er immers
veel moeite en tijd verspild. En de capaciteit van justitie en politie
is te beperkt om in dergelijke verspilling te willen investeren. Het
gebruik van een elektronisch ‘sleepnet’ is voor politie en justitie dus
geen vruchtbare opsporingsmethode. Tegelijkertijd is het zo, dat bij
een onderzoek naar een bepaald bedrijf signalen kunnen opduiken
die duiden op een mogelijke misstand bij een ander bedrijf. Dan slaat
de balans naar de andere kant uit: als er eenmaal sprake is van een
verdenking of zelfs maar lichte aanwijzing, dan mogen politie en
justitie doorvragen en zijn andere overheidsorganisaties doorgaans
verplicht om daarop naar waarheid en zo volledig mogelijk te
antwoorden.
Als gegevens van een bronpartij via een afnemende partij in handen
komen van politie of justitie, is er dus qua aansprakelijkheid voor die
bronpartij niet zo veel aan de hand. Aan de ene kant is het systeem
van gegevensverkrijging door politie en justitie immers behoorlijk
zelfreinigend. Maar zijn deze diensten eenmaal gerechtigd om de
betreffende gegevens te verwerken, dan zijn ze ook direct te
gebruiken in een opsporingsonderzoek.

4.2

Als gegevens ten onrechte worden gebruikt

Niet alleen in de toezichtpraktijk kan het gebruik van gegevens die
van collega’s zijn ontvangen kwetsbare situaties opleveren. De
bronhouder heeft ook geen zicht op wat er overigens gebeurt binnen
de vier muren van de ontvangende en verwerkende toezichthouder.
Gaat een afnemer (of de afnemer van die afnemer) wel voldoende
zorgvuldig met de gegevens om? En zo niet, welke risico’s loopt de
bronhouder dan en kan hij die risico’s vermijden of in elk geval
minimaliseren? Een inventarisatie levert drie denkbare risico’s op.

4.2.1 Toegang tot gegevens door een daartoe niet
bevoegde

Het is denkbaar dat gegevens worden geraadpleegd door (of: in
handen komen van) medewerkers van de ontvangende partij die
niet bevoegd zijn om daar kennis van te nemen, die daartoe niet
geautoriseerd zijn. Het gaat dan met name om de toegang tot
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geautomatiseerd verstrekte gegevens. Behalve de voor hun werk
geautoriseerde toezichthouders en analisten kunnen immers ook
andere functionarissen kennis nemen van allerhande gegevens, maar
dan per geval en functioneel gebonden. Denk aan de leidinggevende
die een besluit moet ondertekenen (of aan zijn directeur moet doorgeleiden) waarmee een waarschuwing wordt gegeven of een sanctie
wordt opgelegd. En als daar bezwaar tegen wordt aangetekend:
de medewerker juridische zaken die dat bezwaar moet weerleggen,
het secretariaat dat het organisatorisch goed moet laten landen,
enzovoort.
Het gebruik door medewerkers van gegevens waar zij geen toegang
toe behoren te hebben kan verschillende vervelende gevolgen
hebben: reputatieschade of – mogelijk op termijn nog erger –
onjuiste datakoppelingen. Als op basis van een ongeautoriseerd
verkregen gegeven een besluit wordt genomen kan blijken dat zo’n
besluit onjuist is, omdat de ongeautoriseerde medewerker geen weet
had van de juiste context of van met de gesanctioneerde organisatie
eerder gemaakte afspraken om een geconstateerd gebrek te
herstellen. Situaties als deze zijn overigens niet anders bij het gebruik
van gegevens die van derden zijn verkregen, dan bij het gebruik van
zelf verworven gegevens. In beide gevallen gaat het om het schenden
van vertrouwelijkheid, door wie en in welke fase dan ook. Elke
onbevoegde toegang binnen een organisatie en van welke gegevens
dan ook betekent een probleem met de autorisatie of de beveiliging
van gegevens. Maatregelen moeten dan op die punten worden
getroffen (en mogelijk aansluitend in de rechtspositionele sfeer).
Vervolgens kan er ook nog schade blijken te zijn bij derden – en dus
aansprakelijkheid van de toezichthouder. Dat kan reputatieschade
zijn of het openbaar worden van vertrouwelijke bedrijfsgegevens,
mogelijk zelfs bedrijfsspionage. Dat is ernstig, maar staat ver af van
de vraag naar risico’s ten gevolge van het gebruik van gegevens die
van een andere organisatie zijn verkregen.

4.2.2 Snuffelen naar beroemdheden en lekken van data

Er zullen altijd mensen zijn – ook medewerkers van omgevings
diensten – die nieuwsgierig zijn naar het leven van anderen, vooral
als die anderen met regelmaat de media halen. Dan kunnen Bekende

Nederlanders zijn, maar ook bekende – erkende – criminelen,
waarbij het optreden als crimineel binnen het milieuterrein – dus
in het ‘eigen’ vakgebied – die nieuwsgierigheid nog kan voeden.
Dat snuffelen betreft vanzelfsprekend een schending van de nood
zakelijke vertrouwelijkheid; het kan zelfs leiden tot enige reputatieschade. Tot onjuiste juridische beslissingen zal het doorgaans niet
leiden. Het snuffelen is immers niet gericht op opsporing, maar op
het bevredigen van de eigen nieuwsgierigheid en de mogelijkheid om
actief te participeren in roddel; dat is geen bedrijfsmatig doel. Voor
zover er juristerij aan de orde kan komen zal het eerder gaan om
rechtspositionele maatregelen dan om wat anders. Ook hier gaat het
overigens niet per se om gegevens die zijn doorgeleverd vanuit een
andere partij; het kan evenzeer gegevens betreffen die de werkgever
van de snuffelaar zelf heeft verzameld.
De kans op het al of niet bewust lekken van data is in het milieu
toezicht niet groot. Veel gegevens zijn immers al openbaar of zullen
dat desgevraagd (of in de rechtszaal) worden. En ook hier geldt dat
het geen specifiek aan van derden ontvangen gegevens gelieerd
vraagstuk betreft.

4.2.3 Foutieve invoer of onjuiste overname
van gegevens

Gegevens (ook cijfermatige) kunnen foutief zijn ingevoerd of op
onjuiste wijze overgenomen. Bij geautomatiseerde verwerking van
die gegevens kan dat eigenlijk alleen bij storingen voorkomen, en na
een storing zou iedereen alert moeten zijn op de gevolgen. Maar
helemaal uit te sluiten is foutieve invoer van gegevens niet. En door
het gebruik van die gegevens kunnen vervelende situaties ontstaan.
Mogelijk stelt de toezichthouder onjuiste prioriteiten, al dan niet als
gevolg van het maken van onjuiste analyses. Dat is natuurlijk heel vervelend. Daardoor kan zelfs schade bij een toezichtsobject ontstaan,
zoals reputatieschade, al is de kans daarop ook niet erg groot: een
extra inspectie, al dan niet met groot materieel of zelfs met ondersteuning van de sterke arm, zegt immers op zichzelf nog niet zo veel.
Schade als gevolg van een op basis van foutief ingevoerde of
overgenomen gegevens genomen besluit lijkt verder feitelijk
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uitgesloten. Een besluit – of het nu een eerste waarschuwing betreft
of een bestuurlijke boete of maatregel – mag immers niet genomen
worden op basis van alleen elektronisch verkregen informatie. Er moet
altijd sprake zijn van eigen waarneming door degene die de sanctie
oplegt. Anders zal de sanctie voor de rechter geen stand houden.
Of er vervolgens sprake kan zijn van aansprakelijkheid voor enige
schade bij de bronpartij zal (zoals vaker) afhangen van twee vragen
die in verschillende bewoordingen eerder aan de orde waren: waar is
de feitelijke fout gemaakt, bij de verstrekker of bij de ontvangende
partij? en, zeker als dat laatste het geval is, is het dan een kwestie die
samenhangt met gebruik van gegevens die van een externe bron zijn
verkregen? Van schade die een toezichtsobject als gevolg van fout
ingevoerde of overgenomen gegevens heeft ondervonden is in de
gepubliceerde rechtspraak en de literatuur geen voorbeeld gevonden.

4.3

De bestemming is belangrijker dan de bron

Over het algemeen valt het dus wel mee met het risico als bronpartij
aansprakelijk te worden gesteld voor foutief gebruik van aan een
andere organisatie geleverde gegevens, of voor het gebruiken door
die andere partij van foutieve gegevens. Om allerlei redenen is de
kans daarop behoorlijk klein. Literatuur en rechtspraak leveren vooral
voorbeelden van aansprakelijkheid vanwege gebrekkig toezicht of
vanwege het achterwege laten van de nodige handhaving. Maar
elke toezichthouder is vooral verantwoordelijk voor zijn eigen doen
en laten, met inbegrip van het gebruik van daaraan ten grondslag
liggende gegevens. Daarbij maakt het niet uit of hij die gegevens zelf
heeft vergaard of van een andere organisatie (bronpartij) heeft
gekregen. En die andere organisatie – dat kan een andere toezichthouder zijn, maar ook een meldpunt – kan geen invloed uitoefenen
op wat de ‘gebruikende’ toezichthouder doet of laat met die
gegevens.
Iets anders is dat het werken met gegevens in grote elektronische
bestanden wel risico’s met zich meebrengt. Ook hier maakt de
herkomst van die gegevens niet uit, maar de ‘bestemming’ des te
meer. Met die term ‘bestemming’ doelen we op het gebruik van die
gegevens. Dat moet – en dat geldt voor meer dan alleen persoons
gegevens – doelgericht, proportioneel en taakgebonden zijn. Maar

daarvoor hebben we niet zozeer naar de gegevens te kijken als wel
naar de voorschriften over informatiebeveiliging.
Dergelijke voorschriften vallen in twee categorieën uiteen. De eerste
is die van de fysieke beveiliging van de systemen. Die is te organiseren
en periodiek te auditen. De tweede categorie is op zichzelf even
helder, maar mogelijk lastiger te handhaven: de voorschriften
omtrent het menselijk handelen en de organisatie. Die gaan verder
dan het antwoord op de vraag ‘wie mag onder welke omstandigheden
welke gegevens verwerken?’ Ook het bewaken van de afspraken
daarover en van de uitvoering van die afspraken moet geregeld zijn.
Of er daadwerkelijk gelogd wordt zal nog wel te achterhalen zijn,
maar zijn ook steeds altijd alle autorisaties actueel? Zijn er geen
lastige procedures met ‘handigheidjes’ te omzeilen?
Zowel op gemeentelijk niveau – en daarmee toegesneden op
omgevingsdiensten – als op rijksniveau zijn er beveiligingsvoorschriften ontwikkeld. Aansluiten op IvM betekent: verklaren dat je je aan
de daarin vastgelegde (vrijwel gelijkluidende) standaarden zult
conformeren én dat je dat toetsbaar maakt. Als iedereen zich aan de
afspraken houdt en daar wederzijds ook op kan rekenen, kan het niet
fout gaan met ‘mijn’ gegevens.
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5 Wob-verzoeken op
van anderen verkregen
informatie
5.1

Omgaan met de Wob

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) biedt elke Nederlandse
burger de mogelijkheid om inzage te krijgen in de informatie die bij
de overheid berust. Dit kan eenvoudig gebeuren door schriftelijk of
mondeling een Wob-verzoek in te dienen bij een bestuursorgaan.
Uiteraard is daar een aantal beperkingen aan gesteld, om bijvoorbeeld staatsveiligheid, privacy en bedrijfsgeheimen te beschermen.
Naast deze absolute weigeringsgronden kent de wet ook relatieve:
dan moet het bestuur een afweging maken of het eventueel te
beschermen belang zwaarder weegt dan de waarde van openbaarheid. De Wob is ook van toepassing op toezichthoudende organen,
of die nu kwalificeren als bestuursorgaan met zelfstandige bevoegdheden of niet.
De Wob is gericht op het zo veel mogelijk verstrekken van informatie.
Uitgangspunt van de wet is: informatie is openbaar, tenzij er een
wettelijke reden is waarom openbaarheid achterwege mag of moet
blijven. De wet gaat uit van actieve openbaarmaking waar dat kan en
aan de orde is, en passieve openbaarheid voor de overige gevallen:
informatie verstrekken waar dat wordt gevraagd. Dat moet gebeuren
door het bestuursorgaan die over de gevraagde informatie beschikt.
Dat geldt ook als een collega-organisatie wellicht over meer of betere
informatie rond het gevraagde onderwerp beschikt.
Stel nu dat iemand via een Wob-procedure bij een toezichthouder
informatie opvraagt die van een ander bestuursorgaan is verkregen.
Wat bij die (bron)partij bekend is als gevoelig gegeven, hoeft dat
niet te zijn bij de ontvangende/gebruikende/bevraagde partij. Een
bronpartij wil niet de dupe zijn van mistaxatie door de ontvanger,
noch rechtstreeks, noch via een aansprakelijkheidsstelling, of die
ontvanger nu de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens verkeerd
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inschat, geen idee heeft van waar feiten overgaan in persoonlijke
beleidsopvattingen of anderszins. Ongeacht de vraag of de gevoelde
risico’s reëel zijn, zijn er verschillende manieren om daar – deels in
goede samenwerking met collega’s – een antwoord op te vinden.
Hieronder enkele voorbeelden.
Nog een kanttekening: als de toezichthouder in het geheel niet over
de gevraagde informatie beschikt, maar wel weet waar die informatie
wel beschikbaar is, zendt hij de vraag door naar de betreffende partij
en laat dat aan de vrager weten.

5.2

Milieu-informatie

Als er een Wob-verzoek binnenkomt, is de eerste vraag of dat verzoek
milieu-informatie betreft. Die vraag is van belang omdat voor milieuinformatie in een aantal opzichten verdergaande of in elk geval
strakkere regels voor openbaarheid gelden dan voor andere informatie. Dat heeft onder andere gevolgen voor de noodzakelijke snelheid
van handelen.
De wet geeft aan wat onder milieu-informatie moet worden verstaan
door een verwijzing naar artikel 19.1a van de Wet milieubeheer:
alle informatie, neergelegd in documenten, over:
a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en
atmosfeer, water, bodem, land, landschap en natuurgebieden
met inbegrip van vochtige biotopen, kust- en zeegebieden,
biologische diversiteit en haar componenten, met inbegrip van
genetisch gemodificeerde organismen, en de interactie tussen
deze elementen;
b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval, met
inbegrip van radioactief afval, emissies, lozingen en ander
vrijkomen van stoffen in het milieu die de onder a bedoelde
elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten;
c. maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals
beleidsmaatregelen, wetgeving, plannen, programma’s, milieu
akkoorden en activiteiten die op de onder a en b bedoelde
elementen en factoren van het milieu een uitwerking hebben
of kunnen hebben, alsmede maatregelen of activiteiten ter
bescherming van die elementen;
d. verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving;

e. kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt in het kader van de onder c bedoelde
maatregelen en activiteiten;
f. de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met
inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen, indien van
toepassing, de levensomstandigheden van de mens, waardevolle
cultuurgebieden en bouwwerken, voor zover zij worden of
kunnen worden aangetast door de onder a bedoelde toestand
van elementen van het milieu of, via deze elementen, door de
onder b en c bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten.
Dat is een brede verzameling waarvan, blijkens de jurisprudentie, de
omschrijving ook nog eens ruim moet worden uitgelegd. Het feit dat
informatie milieu-informatie is, heeft gevolgen ten opzichte van het
reguliere openbaarheidsregime. De Wob bepaalt:
• er is in principe een termijn van vier weken om milieu-informatie
daadwerkelijk te verstrekken;
• informatie moet in beginsel in de gevraagde vorm worden
geleverd;
• ten aanzien van bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk
aan de overheid zijn meegedeeld, vindt een verschuiving plaats
van absolute naar relatieve weigeringsgronden;
• de openbaarheid van emissiegegevens is in het bijzonder
gegarandeerd;
• voor zover voorhanden, dient aangegeven te worden welke meetmethodes zijn gebruikt bij het samenstellen van de informatie,
inclusief de methodes voor analyse, monstername en voor
behandeling van de monsters, of verwijzing naar een gebruikte
standaardprocedure.
Er moet dus eerst worden bepaald of het verzoek milieu-informatie
betreft. Dat kan voor omgevingsdiensten al snel het geval zijn.

5.3

Reageren in samenspraak met de bronpartij

Er zijn verschillende manieren denkbaar om in samenspraak met
de betreffende bronpartij te reageren op een Wob-verzoek met
betrekking tot van die bronpartij ontvangen . Dat kan er bovendien
toe leiden dat de beantwoording zo grondig en nauwkeurig mogelijk
plaatsvindt.
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5.3.1 Doorverwijzen

De voor de betrokken bestuursorganen meest elegante manier om
op een Wob-verzoek te reageren waarbij de gevraagde informatie
afkomstig is van een collega-toezichthouder, is het doorverwijzen van
de verzoeker naar die bronpartij: die heeft mogelijk betere, meer en
actuelere informatie dan een organisatie die alleen of in hoofdzaak
beschikt over aan IvM ontleende gegevens. Dat is immers per
definitie een beperkte set. Of de bronpartij er altijd ook zo over denkt
is niet zeker; dat kan afhangen van de aard van het Wob-verzoek.
Bij gevoelde onrust over ‘wat gebeurt er met mijn gegevens als ik ze
uit handen geef?’ betekent het kiezen voor zelf de regie houden ook:
zelf de werkzaamheden moeten verrichten. En de behandeling van
een Wob-verzoek kan een tijdrovende klus zijn.
De juristen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van IvM hebben
de doorverwijsoptie voortdurend prominent in beeld gehad. Ze
mitigeert immers risico’s die optreden bij verstrekking door ontvangende partijen van gegevens van derden, waarvan die ontvangende
partijen de nuances missen of de context niet kennen.
Er is evenwel een ‘maar’ aan deze optie verbonden. Die houdt
verband met de wettelijke bepaling dat gevraagde informatie,
waarover het bestuursorgaan beschikt, in uiterste instantie ook door
het bestuursorgaan waar de vraag is binnengekomen moet worden
geleverd. De reactie kan zich dus niet beperken tot een mededeling
als: ‘Weliswaar berust die informatie onder mij, maar ik weet een
instantie die betere informatie heeft.’ De Wob is immers gericht op zo
veel mogelijk openbaarheid en staat daarom niet toe dat de ene
organisatie zich achter de andere verschuilt, hoe goed gemotiveerd
ook.
Een doorverwijzing kan in de praktijk dus worden uitgelegd als een
weigering om de gevraagde informatie te verstrekken. Als dat
schriftelijk gebeurt, is die weigering te kwalificeren als een formeel
besluit. Als daartegen bezwaar wordt gemaakt, betekent dat dat een
later besluit eigenlijk alleen een besluit op bezwaar zal kunnen zijn.
Dat kan vervelende consequenties hebben voor een vervolgprocedure,
maar ook claims tot gevolg hebben, zoals een tegemoetkoming in de
proceskosten. Het verdient daarom aanbeveling om met een

verzoeker eerst te overleggen over de vraag of deze akkoord gaat met
het doorgeleiden van het verzoek aan de bronpartij.

5.3.2 Gezamenlijk reageren

Het is ook mogelijk dat het Wob-verzoek is gericht aan meerdere
bestuursorganen. In dat geval kunnen deze organisaties afspreken dat
één van hen de gevraagde informatie zal verstrekken, althans: op het
Wob-verzoek een beslissing zal nemen. Doorgaans is dat de partij die
over alle relevante informatie beschikt, of die informatie als ‘belangrijkste portefeuillehouder’ verzamelt bij de verschillende betrokken
partijen. De vrager moet van deze procedure op de hoogte worden
gesteld.

5.4

Verstrekken na contact met bronpartij

Een organisatie die een Wob-verzoek krijgt dat (mede) betrekking
heeft op informatie die van derden is verkregen, kan op verschillende
manieren die derde – doorgaans de bronpartij, maar het kan ook een
toezichtobject betreffen – bij dat verzoek betrekken. Als voorbeeld
volgen hierna twee varianten die in de praktijk die door een omgevingsdienst worden gebruikt. Als een van deze varianten een
standaardwerkwijze zou worden lijkt het aangewezen om haar
vervolgens op te nemen in de beleidsregels die elk van de toezichthouders normaliter hanteert. Dan is er in ieder geval een geëigende
werkwijze voor spoedeisende situaties. Onderbouwing van een
besluit kan dan plaatsvinden met de enkele verwijzing naar die vaste
gedragslijn.
Vervolgens is de vraag of een dergelijke gedragslijn zou mogen
worden opgenomen in de AMvB VTH. Dat is juridisch vermoedelijk
lastig omdat die AMvB dan ook iets gaat zeggen over toepassing
van een andere wet dan de Wabo, namelijk de Wob. Zoiets komt
weliswaar vaker voor, maar dan doorgaans op regelingen van gelijk
niveau12 of in een regel die normering inhoudt van een bevoegdheid
op lager niveau13. Het lijkt daarom dat juridisch de mogelijkheden
beperkt zijn, tenzij in het wetsvoorstel VTH alsnog een grondslag
12. Bv. een wet die iets regelt over de toepassing van een andere wet,
vgl. art. 5.1 Wabo.
13. Bv. art. 2.9 Wabo (en een aantal andere).
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daartoe wordt ingevoegd. Partijen kunnen wel onderling gedrags
lijnen afspreken die behandeling van op meer plaatsen ingediende
(of meer bestuursorganen betreffende) Wob-verzoeken kunnen
faciliteren: wie neemt welke actie, wie schrijft, wie overlegt binnen
welke termijn met wie?

heden een snel handelen van en dito contacten tussen alle betrokkenen, zowel de verschillende bestuursorganen als de onderneming
die het verzoek betreft. Bovendien kan de beslissing alleen worden
verdaagd als de omvang of de gecompliceerdheid van de milieuinformatie een verlenging van de beslistermijn rechtvaardigt15.

5.4.1	Verstrekken na belanghebbenden geraadpleegd
te hebben

5.4.2 Verstrekken met mogelijkheid van bezwaar
belanghebbenden

Bij een Wob-verzoek moet (daargelaten de wettelijke uitzonderingen)
altijd informatie worden geleverd door de partij aan wie het verzoek
is gericht, tenminste als die ook over die informatie beschikt. Wel kan
tevoren aan belanghebbenden worden gevraagd naar hun opvatting
over openbaarmaking. De (doorgaans korte) termijn voor openbaarmaking van informatie wordt daarmee opgeschort14, zij het alleen
gedurende een redelijke termijn. ‘Belanghebbenden’ kunnen
toezichtobjecten zijn, maar ook bronpartijen. Daarover is geen
jurisprudentie voorhanden, maar het verschil tussen elektronisch
verkregen basale gegevens en daadwerkelijk zelf ingewonnen
informatie maakt immers dat de ontvangende partij nuances mist
waar de bronpartij wel weet van heeft. En dat zou de bronpartij
kunnen schaden.

Er is ook een meer directe manier van werken mogelijk16. De organisatie die het Wob-verzoek ontvangt kan het principebesluit nemen om
de gevraagde informatie te verstrekken, maar de feitelijke verstrekking voor (ten minste) twee weken uit te stellen. Dat principebesluit
is gewoon een besluit in termen van de Awb en wordt bekend
gemaakt aan (in elk geval) de verzoeker en aan anderen die mogelijk
bezwaar hebben tegen de gevraagde openbaarmaking. Die ‘anderen’
kunnen zowel de bronpartij als het toezichtobject zijn. Zij hebben
dan de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verstrekken
van de gevraagde informatie en, als de organisatie die in principe tot
verstrekking heeft besloten de feitelijke verstrekking niet opschort,
aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening te vragen.

Bij milieu-informatie ligt de situatie helaas ingewikkelder. Om te
beginnen is de beslistermijn korter: zij bedraagt hoogstens twee
weken in de gevallen dat het bestuursorgaan, terwijl naar verwachting
een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft, van plan is de
milieu-informatie te verstrekken. Dat vraagt dus onder omstandig

Al geruime tijd zijn achtereenvolgende kabinetten doende een
modernere Wob te ontwikkelen. Mede doordat achtereenvolgende
bewindslieden daar verschillende opvattingen over koesterden is een
regeringsvoorstel tot nu toe achterwege gebleven; een door de
wetenschap met instemming begroet voorontwerp is al weer enige
jaren geleden achter de horizon verdwenen. Wel is al enkele jaren
geleden een initiatiefwetsvoorstel ingediend. De parlementaire
behandeling daarvan vordert om verschillende redenen niet echt
voorspoedig. Er is bijvoorbeeld discussie over de vraag of toch niet
een kabinetsvoorstel moet worden afgewacht. Zo’n kabinetsvoorstel
is als voorontwerp in het voorjaar van 2014 in consultatie gegeven.

14. Artikel 6, derde lid, Wob: Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene
wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking
opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan
de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende
of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Artikel 4:8, eerste lid, Awb: Voordat een bestuursorgaan een beschikking
geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft
aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die
belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen
indien: (a) de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en
belangen die de belanghebbende betreffen, en (b) die gegevens niet door
de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.

5.5

Nieuwe Wob?

15. Zie art. 6, zesde lid Wob, dat in de hoofdtekst is geparafraseerd
16. Artikel 6, vijfde lid, Wob: Indien het bestuursorgaan heeft besloten
informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de
bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende
bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt
verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
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Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid van de Tweede
Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Schouw (D66) heeft als doel
overheden en semi-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. Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel
de toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die
informatie als rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve
openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaar
making uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie.
Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan
bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken.
Informatie moet in elektronische vorm beschikbaar komen in een
machine leesbaar open formaat.

5.6

Europese ontwikkelingen

Ook op Europees niveau zijn er op dit terrein enkele ontwikkelingen
die in de nabije toekomst van belang kunnen zijn.

5.6.1 Nieuwe Europese privacy verordening

Op 25 januari 2012 deed de Commissie een voorstel voor een nieuwe
Verordening bescherming persoonsgegevens. Deze bevat een aantal
belangrijke bepalingen die voor decentrale overheden zullen gelden.
De verordening is nog niet in werking getreden. Op 21 oktober 2013
is het voorstel door het Comité burgerlijke Vrijheden van het
Europees Parlement aangenomen, zij het met erg veel amendementen.
Hierdoor kon een begin worden gemaakt met de onderhandelingen
tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de
Europese Commissie. Het lijkt een complexe discussie te worden.
Het ontwerp bepaalt onder meer dat burgers toestemming moeten
geven aan overheden en bedrijven om hun data te gebruiken en
verwerken als er geen specifieke wettelijke basis is om dat te doen.
Voor toezichtinformatie is dat laatste vanzelfsprekend geen issue.
Maar het ontwerp geeft burgers ook het recht om overheden te
vragen hun gegevens te wissen, zij het dat er een aantal uitzonderingen wordt genoemd waarbij geen gevolg aan dat verzoek hoeft te
worden gegeven. Ook worden de begrippen ‘privacy by design’ en
‘privacy by default’ toegepast op de bescherming van persoons

gegevens: overheden moeten technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het verwerken van data
volgens de regels uit de verordening gebeurt en de rechten van de
betreffende personen worden beschermd.
Er moet voorts één nationale toezichtautoriteit komen, die onder meer
de bevoegdheid krijgt om boetes op te leggen tot 1 miljoen euro of
2 procent van de omzet van een bedrijf. Nederland is overigens al
bezig met het instellen van een boetebevoegdheid en loopt daarmee
voor op de Europese Verordening.
Publieke instellingen en bedrijven moeten een data protection officer
(functionaris gegevensbescherming) aanstellen wanneer ze grote
hoeveelheden persoonsgegevens (naar verwachting: van meer dan
5000 personen over een opeenvolgende periode van 12 maanden)
verwerken. Bij voornemens tot meer ingrijpende verwerkingen van
persoonsgegevens zullen overheden van tevoren een impact
assessment moeten uitvoeren. Hieruit moet blijken welke impact de
voorgenomen operatie zal hebben op de bescherming van persoonsgegevens.
Ten slotte: anders dan nu gaat het niet om een richtlijn, maar om een
verordening. Zo’n verordeningen heeft een rechtstreekse werking en
hoeft dus niet geïmplementeerd te worden.

5.6.2

Nieuwe EU-richtlijn open data

Op 12 december 2011 deed de Europese Commissie een voorstel
voor een nieuwe Richtlijn hergebruik overheidsinformatie. Decentrale
overheden moeten er volgens dit voorstel voor zorgen dat overheidsinformatie voor iedereen beschikbaar is. Het is een richtlijn, dus deze
moet door wetgeving in Nederlands recht worden geïmplementeerd.
Ze betreft alle documenten waar overheidsinstanties over beschikken, ongeacht hoe ze eraan komen. Onder documenten verstaat de
richtlijn alle media, dus ook elektronische gegevens en geluids- of
beeldopnamen. Het gaat om overheidsinformatie die in principe al
openbaar is, maar wellicht nog niet geschikt is om in basale vorm
door derden te worden hergebruikt.
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Om hergebruik te faciliteren, moeten openbare lichamen hun
documenten – mét metagegevens – in machinaal leesbare vorm
beschikbaar stellen. De gegevens moeten daarbij voor verschillende
systemen toegankelijk zijn. Overheden mogen een tarief rekenen aan
derde partijen die de informatie willen hergebruiken. Dit moet wel
beperkt blijven tot de marginale kosten. Verder wil de Commissie
met de richtlijn een nationale, onafhankelijke toezichthouder
verplicht maken. Of dat dezelfde autoriteit zal zijn als de hiervoor
genoemde nationale toezichtautoriteit moet nog blijken.
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