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De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de toegang  

tot overheidsinformatie. Het doel van de wet is om burgers 

 inzicht te geven in het overheidshandelen en zo deelname  

aan democratie en besluitvorming mogelijk te maken. 

Als in een verzoek wordt gevraagd om informatie in  
documenten die zich bevinden bij een bestuursorgaan en  
de documenten gaan over een bestuurlijke kwestie, dan is  
sprake van een Wob-verzoek. Zo’n verzoek kan door iedereen 
worden ingediend. Het belang dat een indiener heeft om  
de informatie te verkrijgen, is niet relevant en hoeft dan  
ook niet te worden vermeld. Het uitgangspunt van de  
Wob is dat informatie openbaar is.

Proces Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij BZK

Dit proces omschrijft de stappen die moeten worden door-
lopen om tot een goede afhandeling van het Wob-verzoek  
te komen. Vanaf het moment van ontvangst van het verzoek 
tot aan het moment van publicatie van het besluit en interne 
evaluatie over het doorlopen proces. Bij iedere processtap  
zijn aandachtspunten en verwijzingen naar hulpmiddelen  
opgenomen. Heb je daarover vragen, neem dan contact op  
met de Wob-coördinator van jouw DG of met een collega  
van CZW, afdeling Juridisch Adviseur.

8   stappen

Naar rollen en verantwoordelijkheden in dit proces



SG Bestuurlijk verantwoordelijk.

DG Inhoudelijk verantwoordelijk.

BELEIDSDIRECTEUR Zorgen dat de beleidsdirectie klaar is 
voor de behandeling van het Wob-verzoek: capaciteit regelen, 
prioriteiten stellen. (Mede-)ondertekenen van het Wob-besluit 
via de parafen-lijn in Digidoc. Bewaken stand van zaken  
entermijnen, aansturen betrokken manager/ behandelaar.

WOB-COÖRDINATOR CZW Beoordeelt of het Wob-verzoek 
voldoet aan de formele vereisten, zet het Wob-verzoek uit bij 
beleid en selecteert een CZW-jurist die de hoofd behandelaar 
gaat adviseren.

CZW JURIST Juridisch adviseur voor de hoofdbehandelaar van 
het WOB-verzoek.

HOOFDBEHANDELAAR Bewaken termijnen, afhandelen van 
het Wob-verzoek, organiseren bijeenkomsten reviewteam en/of 
behandelteam.

WOB-CONTACTPERSOON BINNEN DG Uitzetten Wob-verzoe-
ken binnen DG bij verantwoordelijke beleidsdirectie Adviserende 
en signalerende rol richting DG en beleidsdirecties.

REVIEWTEAM Advisering over de politiek bestuurlijke gevolgen 
van een Wob-verzoek en WOB-besluit. Het Reviewteam bestaat 
uit de WOB-contactpersoon van het DG, de directie Communica-
tie, bestuursadvisering (BA), CZW-jurist en de hoofdbehandelaar. 

Rollen en verantwoordelijkheden in dit proces



WOB ONDERSTEUNINGSUNIT Als dat gewenst of nodig is: levert 
capaciteit om de hoofdbehandelaar te ondersteunen: voert eerste 
inventarisatie uit, verzamelt documenten, stelt inventarislijst op.

POLITIEK ADVISEUR BEWINDSPERSONEN Als Wob-verzoek 
politiek gevoelig is: adviseren de bewindspersonen over de  
politieke gevolgen van het Wob-verzoek en –besluit. 

BESTUURSADVISEUR Adviseert de SG over de bestuurlijke 
gevolgen van het WOB-besluit. Controleert kwaliteit van het 
besluit, geeft advies daarover.

DIRECTIE COMMUNICATIE Als het Wob-verzoek door een  
medium/of een journalist is ingediend: onderhoudt contacten  
met mediumjournalist. Neemt deel aan Reviewteam. 
 
Communicatie- advies en woordvoering. Vaak de woordvoerder  
die het desbetreffende onderwerp in haar of zijn portefeuille heeft.

VERZENDKAMER Verstuurt Wob-besluit en documenten naar 
de indiener en zorgt voor publicatie van de geanonimiseerde 
versie op Rijksoverheid.nl. 

Rollen en verantwoordelijkheden in dit proces



1A

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Indiener
•    Dient Wob-verzoek in, via directie CZW, beleidsdirectie  

of directie Communicatie.

OPMERKINGEN Het Wob-verzoek kan per post of e-mail 
worden ingediend. Het kan via allerlei wegen binnenkomen: 
rechtstreeks bij CZW, of bij de directie Communicatie maar ook 
via een beleidsdirectie. Als het bij een beleidsdirectie of bij de 
directie Communicatie binnenkomt, dan sturen zij het  
door naar het Team Procesbeheer Digidoc, inclusief het  
verzoek om een map aan te laten maken in Digidoc.

1B

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Procesbeheerder Digidoc
•   Ontvangt en registreert het Wob-verzoek.
•   Maakt map aan in Digidoc.
•    Stelt ontvangstbevestiging (OVB) op en laat  

dat nakijken door Wob-coördinator CZW. 
•   Stuurt na akkoord de OVB naar de Wob-verzoeker. 

1 Ontvangst Wob verzoek en selecteren hoofd behandelaar



1C

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Wob-coördinator CZW
•    Toetst of het Wob-verzoek aan de formele vereisten  

voldoet.
• Controleert of map in Digidoc al bestaat.
•  Koppelt een CZW-jurist aan het Wob-verzoek, die de  

beleidsdirectie (hoofdbehandelaar) gaat adviseren.
•  Deelt het Wob-verzoek toe aan een DG Wob-contact- 

persoon, cc naar eventueel betrokken beleidsdirectie.  
Geeft daarbij aan welke jurist vanuit CZW betrokken zal zijn.

• Zendt afschrift van WOB-verzoek aan BA.

Wob-contactpersoon bij DG
•    Zet het Wob-verzoek uit bij een beleidsdirectie. 

TERMIJN Week 1

OPMERKINGEN Als het ingediende verzoek niet aan de  
formele vereisten voldoet, stuurt de Wob-coördinator van  
CZW het door naar de plek waar het thuishoort. Bijvoorbeeld 
naar de postbus burgerbrieven of naar de directie Communicatie 
als het gaat om een vraag van een journalist.

1D

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Directeur Beleidsdirectie
•    Selecteert, in samenwerking met de directiesecretaris,  

een beleidsmedewerker die het Wob-verzoek gaat  
behandelen: de hoofdbehandelaar;

•  Koppelt de naam van de hoofdbehandelaar terug naar  
de Wob-contactpersoon en betrokken CZW-jurist.

1 Ontvangst Wob verzoek en selecteren hoofd behandelaar



2 Start afhandeling

2A

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Hoofdbehandelaar bij een beleidsdirectie
•    Plant een eerste gesprek in met de CZW-jurist. De CZW- 

jurist geeft uitleg over het proces, termijnen en verantwoorde-
lijkheden en geeft tips en advies over gesprek met de Wob-ver-
zoeker. Als het Wob-verzoek door een journalist/medium is 
ingediend, wordt ook de directie Communicatie uitgenodigd bij 
het  eerste gesprek.

•  Stelt samen met de CZW-jurist vast of het Wob-verzoek  
omvangrijk is en/of politiek-media gevoelig: zo ja, naar  
stap 2b en 2c; anders door naar stap 3.

TERMIJN Week 1
 
OPMERKINGEN Het is aan te raden om in een vroeg stadium  
van het proces (week 1) een licentie en introductie training  
door Adobe Pro aan te vragen. Dit kan via de secretariaten bij  
de beleidsdirecties. Adobe Pro wordt gebruikt bij het ‘lakken’.
Aanbevolen wordt om de SGO Instructie over de behandeling  
van Wob verzoeken door te lezen 

www.kcwj.nl/system/files/definitief_rijksbrede_wob-leidraad.pdf

http://www.kcwj.nl/system/files/definitief_rijksbrede_wob-leidraad.pdf


2B
 
ACTIEHOUDER EN ACTIES
Hoofd behandelaar bij een beleidsdirectie
Als het een omvangrijk en/of politiek-media gevoelig verzoek is: 
•  Stelt een Reviewteam samen, bestaande uit: de Wob- 

contactpersoon van het DG, iemand van de directie  
Communicatie, bestuursadvisering (BA), CZW-jurist  
en de hoofd behandelaar zelf.

•  Bespreekt, samen met het Reviewteam, de aanpak over o.a.: 
contact met Wob-verzoeker, uitleg Wob-verzoek, termijnen, 
informeren van de DG en SG, wel/niet informeren Tweede 
Kamer, etc. Controleert ook of documenten bij uitvoerings- 
organisaties van BZK opgevraagd moeten worden.

•  Zo mogelijk eerste analyse beeldvorming bij openbaar- 
making in overleg met de directie Communicatie.

•  Stelt vast, samen met Reviewteam, wie toegang tot de  
Digidoc mappen krijgen.

•  Maakt, samen met het Reviewteam, afspraken over wijze van 
betrokkenheid Reviewteam: hoe vaak en op welke momenten 
bijeen komen? Wie moet waarover worden geïnformeerd?

•  Optioneel: geeft opdracht aan Wob ondersteuningsunit om 
inventarisatie uit te voeren, zie stap 2c.

• Optioneel: verstuurt verdaagbrief (4 weken extra).

TERMIJN Week 1, 2

OPMERKINGEN Bij de samenstelling van het Reviewteam  
wordt ook de afweging gemaakt of de politiek adviseur van de 
bewindspersonen moeten worden geïnformeerd. En zo ja: op 
welke manier zij moeten worden betrokken. De samenstelling  
van het Review-team is maatwerk; die samenstelling kan per 
Wob-verzoek verschillend zijn.

2 Start afhandeling



2C

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Optioneel, bij omvangrijk verzoek

Wob ondersteuningsunit
Voert, op verzoek van de behandelaar, een eerste inventarisatie 
uit: archiefonderzoek, verzamelen documenten, opstellen  
inventarislijst. Houdt tijdens de inventarisatie een logboek bij.

Let op: wettelijke mogelijkheid tot verdaging beslistermijn vanwege  
complexiteit, omvang etc. met 4 weken. Hoofd behandelaar bij een  
beleidsdirectie

TERMIJN Week 2

OPMERKINGEN De hoofdbehandelaar maakt op basis van  
deze inventarisatie een inschatting van de benodigde capaciteit 
voor het ‘lakken’ en beoordeelt of het Reviewteam moet worden 
geïnformeerd. Bij omvangrijke Wob-verzoeken wordt eerst een 
plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden. Er zal een model-plan van aanpak ontwikkeld worden  
met een checklist.

Contacten met Wob-verzoeker lopen altijd via hoofdbehandelaar. 
Behalve als het verzoek van de media komt, dan loopt het contact 
via de directie Communicatie.

2 Start afhandeling



ACTIEHOUDER EN ACTIES
Hoofdbehandelaar bij een beleidsdirectie
•  Organiseert eerste bijeenkomst met zijn/haar team.  

Bespreekt aanpak, taakverdeling en planning.
•  Verzamelt documenten, stelt inventarislijst op,  

neemt contact op met de indiener. 
• Houdt logboek met processtappen etc. bij.

TERMIJN Week 2

OPMERKINGEN De ‘hoofdbehandelaar’ is een beleidsinhoude-
lijke ambtenaar. Hij/zij werkt samen met een team. Als het  
Wob-verzoek door de media is ingediend, dan neemt de  
directie Communicatie contact op met de indiener.

3 Aanleveren stukken
Dit is de meest 

omvangrijke fase 
van het proces



ACTIEHOUDER EN ACTIES
Hoofdbehandelaar bij een beleidsdirectie
• Vraagt om zienswijze bij stukken van externen.
•  Vraagt om informele zienswijze bij stukken van  

andere departementen via CZW-jurist.
• Verstuurt opschortingsbrief aan Wob-verzoeker.

TERMIJN Week 2, 3

OPMERKINGEN Zie modelbrieven op 
www.kcwj.nl/kennisbank/instrumenten-overheidsjuristen/
wet-openbaarheid-van-bestuur

Aandachtspunten: Volgorde stap 4 en 5: eerst lakken en dan  
een zienswijzeaanvragen of eerst markeren en dan zienswijze 
aanvragen?Via aparte werkmap de lijn in, want deze brief hoeft 
niet via SG omdat het geen besluit is.

4 Inventarisatie & Zienswijzen

https://www.kcwj.nl/kennisbank/instrumenten-overheidsjuristen/wet-openbaarheid-van-bestuur
https://www.kcwj.nl/kennisbank/instrumenten-overheidsjuristen/wet-openbaarheid-van-bestuur


5A

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Hoofd behandelaar bij een beleidsdirectie
•  Beoordeelt documenten en lakt bepaalde passages  

weg in overleg met CZW-jurist. 
•  Plaatst documenten in (tenminste) 3 aparte mappen  

in Digidoc: 
 1. alle ongelakte documenten; 
 2. gemarkeerde openbaar te maken documenten;
 3. definitief gelakte openbaar te maken documenten.

TERMIJN Week 2, 3

OPMERKINGEN Instructiefilm gebruik software.
Weglakken: werkt daarbij samen met een team.

5B

HOOFDBEHANDELAAR BIJ EEN BELEIDSDIRECTIE
Hoofd behandelaar bij een beleidsdirectie
• Stelt Wob-besluit en nota aan de SG op.
•  Stelt aanbiedingsbrieven  andere belanghebbenden  

op en zet desbetreffende gelakte documenten klaar,  
ondertekening directeur/ afdelingsmanager.

• Stemt met CZW-jurist af over besluit en nota.

TERMIJN Week 3

OPMERKINGEN Het besluit geeft aan welke info wel/niet  
openbaar gemaakt wordt. De nota geeft nadere toelichting bij  
het Wob-besluit en andere relevante achtergrondinformatie.
Bij omvangrijke/ politiek gevoelige zaken De hoofdbehandelaar 
brengt het Reviewteam bij elkaar om controle uit te voeren op de 
wijze van lakken en consequenties van het besluit. Welk beeld  
ontstaat er bij openbaarmaking? 

5 Beoordeling

https://www.youtube.com/watch?v=x2awQvLDzsM


6 Ondertekening

6A

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Hoofdbehandelaar bij een beleidsdirectie
•  Laat het Wob-besluit en nota via eigen DG-lijn paraferen  

en zet deze door naar CZW ter ondertekening door de SG.

TERMIJN Week 4

OPMERKINGEN Ondertekening van het Wob-besluit gebeurt 
altijd door de SG. Uitzondering: als er niets wordt weggelakt  
of er geen informatie voorhanden is, dan ondertekening door 
beleidsdirecteur.

Nb: CZW-jurist leest ook mee op uitzondering.

6B

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Wob-coördinator CZW
•  Zet het besluit via Juridisch Adviseur (JA) en Bestuursadvisering 

(BA) in Digidoc door ter ondertekening door SG.

TERMIJN Week 4

OPMERKINGEN Ook de beleidsdirecteur maakt onderdeel uit  
van de parafenlijn in Digidoc. De BA van de SG controleert of  
de politiek adviseurs van de bewindspersonen en/of de Tweede 
Kamer geïnformeerd moeten worden. 
De BA controleert ook of de directie Communicatie is aangehaakt, 
of het besluit duidelijk verwoord is, of er gevolgen zijn voor de 
bewindspersonen, wat er is weggelakt en  waarom.

http://www.kcwj.nl/kennisbank/instrumenten-overheidsjuristen/wet-openbaarheid-van-bestuur/modellen-wob


ACTIEHOUDER EN ACTIES
Verzendkamer
• Print en scant gelakte documenten.
•  Verstuurt het Wob-besluit en verstuurt deze naar de indiener 

inclusief de gelakte stukken.
•  Stuurt het anonieme Wob-besluit met aanbiedingsbrief en 

desbetreffende gelakte stukken naar andere belanghebben-
den. Optioneel: ook naar de Tweede Kamer.

•  Biedt het anonieme Wob-besluit en de gelakte documenten 
bij de behandelaar in Digidoc aan voor akkoord voor publica-
tie op www.rijksoverheid.nl.

TERMIJN Week 4

OPMERKINGEN LET OP bij procedure ‘uitgestelde verstrekking’ 
alleen Wob-besluit naar Wob-verzoeker ZONDER gelakte docu-
menten. In bijlage extra info opnemen over twee-wekentermijn e.d.

5A

7 Verzending

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten


8 Informeren en publiceren

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Hoofdbehandelaar bij een beleidsdirectie
•  Geeft akkoord op anoniem Wob-besluit ter publicatie.

TERMIJN Week 4

ACTIEHOUDER EN ACTIES
Verzendkamer
•  Stuurt na akkoord voor publicatie mail naar AZ met  

verzoek anoniem Wob-besluit en de gelakte documenten  
te publiceren op www.rijksoverheid.nl.

TERMIJN Week 4

8A 8B

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten
http://www.kcwj.nl/kennisbank/instrumenten-overheidsjuristen/wet-openbaarheid-van-bestuur/modellen-wob


Slot

ACTIEHOUDER EN ACTIES
CZW-jurist
•  Organiseert als dat wenselijk is samen met de hoofd- 

behandelaar van de beleidsdirectie een ‘terugblik’- 
bijeenkomst. Nodigt betrokkenen daartoe uit en  
legt de geleerde lessen vast.

TERMIJN Binnen 2 weken na publicatie (stap 14).

OPMERKINGEN Aandacht voor de geleerde lessen en  
de communicatie daarover!


