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Uitwisselen van processtukken in 
het bestuursproces
Van geheimhouding en dreigende openbaarheid

Cornelis van der Sluis*

1 Inleiding
Deze bijdrage bespreekt het thema interne 
openbaarheid van het bestuursproces, in het 
bijzonder de werking van artikel 8:29 van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit 
artikel gaat dus over partijtoegang tot infor-
matie in een gerechtelijke procedure. Na een 
korte plaatsbepaling van artikel 8:29 Awb 
in het bestuursproces (onder 2) wordt verder 
ingezoomd op dit artikel (onder 3). Onder 4 
wordt ingegaan op het proces bij rechtbank 
en de hogere rechtscolleges. Onder 5 worden 
enkele knelpunten van de huidige regeling 
besproken. Tot slot volgt een conclusie.

Het bestuursrecht kent 
– ondanks het ook in dit 
rechtsgebied geldende beginsel 
van equality of arms – een 
zekere ongelijkheid

2 Inlichtingenplichten en uitzonde
ringen; plaatsbepaling artikel 8:29 Awb
De Awb geeft de belangrijkste algemene 
uitgangspunten voor het bestuursproces. Het 
geeft de kaders qua termijnen waarbinnen 
proceshandelingen moeten worden verricht 
en het geeft instrumenten waarmee de be-
stuursrechter tot een oordeel kan komen. Het 

* Mr.dr. C.N. van der Sluis is 
advocaat te Rotterdam en 
rechter-plaatsvervanger bij 
de rechtbank Oost-Brabant. 
Over het onderwerp open-
baarheid van (overheids)
informatie schrijft hij mee 
aan het Sdu Commentaar 
‘Openbaarheid van bestuur’, 
is hij vaste annotator 
voor De Gemeentestem en 
publiceert hij nagenoeg da-
gelijks via de website www.
overheid en openbaarheid.nl.

1 Zie over de mogelijkheid (en 
noodzaak) van prioriteits-
telling bij bijvoorbeeld 
handhaving CBb 6 oktober 
2020, ECLI: NL: CBB: 2020: 
662.

2 Ook of zelfs als maar één 
kenmerk is opgenomen in 
het bezwaarschrift (en de 
gronden zich ook richten 
tegen die beschikking) en 
pas later blijkt dat mogelijk 
ook bedoeld is tegen een 
daarmee samenhangend 
besluit op te komen, ABRvS 
7 oktober 2020, ECLI: NL: 
RVS: 2020: 2358. Niet al te 
responsief M. Scheltema, 
‘De responsieve rechtsstaat: 
het burgerperspectief ’, NTB 
2019/24, p. 251 en vooral 
erg gestreng L.J.A. Damen, 
‘Op naar 2GST in het 
bestuursrecht’, NTB 2020/2. 
Zie ook in dit verband L.M. 
Koenraad, ‘De welwillende 
overheid’, NTB 2020/52.

bestuursrecht kent – ondanks het ook in dit 
rechtsgebied geldende beginsel van equality of 
arms – een zekere ongelijkheid. De overheid 
neemt besluiten, waartegen geprocedeerd kan 
worden. In zo’n procedure van besluitvorming 
en rechtsbescherming die daarop mogelijk 
volgt, heeft die overheid een ogenschijnlijk 
onuitputtelijke bron van middelen. Daarnaast 
wordt diezelfde overheid soms de ruimte 
gelaten om wel of niet tot besluitvorming over 
te gaan.1 De burger of onderneming beschikt 
niet over dergelijke onuitputtelijke bronnen 
van middelen. Ook ontbreekt het deze kant 
van het spectrum ook soms aan alle relevante 
informatie. De ongelijkheid komt daarmee 
nog nadrukkelijker om de hoek kijken.

Zoals gesteld kent de Awb de nodige ter-
mijnen waarbinnen bezwaar of beroep moet 
worden ingediend en is niet-naleving daarvan 
in de regel fataal. Met name bij een tweepar-
tijengeschil voelt dat soms als overtrokken en 
weinig dienstbaar.2 Het bestuursorgaan heeft 
het in de regel wat makkelijker. Zo geldt er 
wel de verplichting om de op de zaak betrek-
king hebbende stukken in te dienen binnen 
vier weken na de dag van verzending van de 
gronden van het beroepschrift en het indienen 
van een verweerschrift (zie art. 8:42 Awb). 
Maar alleen het niet voldoen aan de eerst-
genoemde verplichting kan gevolgen hebben 
(daaraan te verbinden door de bestuursrech-
ter op de voet van art. 8:31 Awb). Van conse-

© Ars Aequi. Verspreiding zonder toestemming van de uitgeverij is niet toegestaan.
Zie arsaequi.nl/open-access.

http://bit.ly/werkenbij_THNA


verdieping154  Ars Aequi februari 2021 arsaequi.nl/maandblad  AA20210153

quenties is geen sprake bij het niet indienen 
van het verweerschrift. Bovendien wordt 
ten aanzien van beide verplichtingen een en 
ander vooral langs de lat van artikel 8:58 
Awb gehouden (indienen van stukken vóór de 
termijn van tien dagen voor de zitting), met 
de bijbehorende uitzonderingsmogelijkheden. 
De rechter toetst het uiteindelijk alsnog (dus 
buiten de wettelijke termijn) indienen van 
stukken aan het wat fluïde beginsel van ‘de 
goede procesorde’.3 

Over de ‘op de zaak betrekking hebbende 
stukken’ kan veel worden gezegd.4 Voor deze 
bijdrage is van belang dat het bestuursorgaan 
hierin, indachtig de kaders die volgen uit de 
rechtspraak, een keuze maakt om stukken al 
dan niet als zodanig aan te merken en in te 
dienen.5 Even tueel kan een belanghebbende 
een verzoek doen om een bepaald stuk – 
bijvoorbeeld interne correspondentie van het 
bestuursorgaan – alsnog in te laten brengen 
door het bestuursorgaan.6 Zowel inbreng 
op verzoek als door de eigen keuze van het 
bestuursorgaan kan alleen worden gedaan 
zonder dat de wederpartij kennis kan nemen 
van de inhoud van de stukken door een be-
roep op misbruik van procesrecht dan wel het 
gestelde in artikel 8:29 Awb. 

Die laatste bepaling heeft een ruime toepas-
sing en moet worden gezien in het stelsel van 
informatie- en inlichtingenverplichtingen in 
het bestuursprocesrecht. Steeds moet bedacht 
worden dat het uitgangspunt geldt dat de 
bestuursrechter tot een oordeel komt op basis 
van stukken die bij beide c.q. alle proces-
partijen bekend zijn. Een en ander in het 
licht van de uit artikel 6, eerste lid, van het 
EVRM voortvloeiende minimumnormen voor 
het recht op gelijke proceskansen.7 Artikel 
8:29 Awb vormt een bij wet gegeven uitzon-
dering op die verplichtingen (neergelegd 
in de art. 8:27, 8:28 en 8:45 Awb) en op het 
uitgangspunt dat alle partijen met een zelfde 
uitgangspositie qua informatie procederen. 

3 Artikel 8:29 Awb nader verkend

3.1 Algemeen
Artikel 8:29 Awb geeft een kader voor de 
situa tie waarin een procespartij verplicht is 
inlichtingen te geven of stukken te overleg-
gen.8 Die partij kan op basis van artikel 8:29 
Awb weigeren aan die plicht te voldoen of de 
rechter verzoeken om beperkte kennisneming. 
Alleen de rechter zelf neemt dan kennis van 
de processtukken, de andere procespartijen 
niet. Rechtersrecht maakt dat ook een pro-

cespartij waarover de gevraagde informatie 
gaat, een dergelijk verzoek mag doen.9 Deze 
bijdrage gaat vooral over het verzoek tot de 
beperkte kennisneming door de rechter.10 
Sinds 2019 is – vooral bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: de Afdeling) – meer aandacht voor de 
toepassing van artikel 8:29 Awb. Een verzoek 
tot beperkte kennisneming lijkt kritischer te 
worden getoetst dan voorheen.11 

De noodzaak van de artikel 
8:29-regeling is gelegen 
in het feit dat bepaalde 
stukken wel moeten worden 
ingebracht, maar dat de 
andere partij daarvan geen 
kennis zou mogen nemen

De noodzaak van de artikel 8:29-regeling 
is gelegen in het feit dat bepaalde stukken 
wel moeten worden ingebracht – teneinde 
de rechter te kunnen laten oordelen over het 
geschil – maar dat de andere partij daarvan 
geen kennis zou mogen nemen. Denk aan 
procedures naar aanleiding van verzoeken 
om informatie op grond van de Wet openbaar-
heid van bestuur (Wob). Indien documenten 
gedeeltelijk of geheel niet openbaar zijn ge-
maakt en daarover wordt geprocedeerd, moet 
die bewuste informatie natuurlijk wel kunnen 
worden beoordeeld door de bestuursrechter, 
maar zou verstrekking aan de verzoeker om 
die informatie de procedure zinledig maken.

Ingevolge het eerste lid van artikel 8:29 
Awb kan het beginsel van equality of arms 
slechts worden beperkt indien sprake is 
van gewichtige redenen. Alleen op die grond 
kan een partij die een beroep doet op deze 
bepaling (die moet leiden tot kennisnemen 
van stukken door de rechter en niet door de 
wederpartij) zijn verzoek stoelen. In zoverre 
rust er ook geen plicht op de wederpartij 
om te onderbouwen dat geen sprake is van 
gewichtige redenen.12 Hoewel de wederpartij 
in dezen nog wel toestemming moet verlenen 
aan de rechter om kennis te nemen van deze 
stukken, is er verder geen eer te behalen in 
beroep over het wel of niet aanwezig zijn van 
gewichtige redenen.

Hierna volgt een nadere duiding van de 
werking van artikel 8:29 Awb. Zo wordt eerst 
duidelijk gemaakt op welk moment (of welke 
momenten) een verzoek tot beperkte kennis-
neming kan worden gedaan (par. 3.2). In pa-

3 Zie onder veel meer o.a. 
ABRvS 26 augustus 2004, 
ECLI: NL: RVS: 2004: 
AR4229, AB 2004/393, 
m.nt. I. Sewandono, en 
meer recent Rb. Oost-
Brabant 10 februari 2020, 
ECLI: NL: RVBOBR: 2020: 
672.

4 Zie o.a. dit overzichtsarrest 
HR 10 april 2015, ECLI: 
NL: HR: 2015: 874, NJB 
2015/886, BNB 2015/129, 
HR 4 mei 2018, ECLI: NL: 
HR: 2018: 672 en HR 17 au-
gustus 2018, ECLI: NL: HR: 
2018: 1371 en ECLI: NL: 
HR: 2018: 1316 en ECLI: 
NL: HR: 2018: 1317. Zie ook 
ABRvS 18 juli 2018, ECLI: 
NL: RVS: 2018: 2454.

5 Al is die keuze beperkt wat 
betreft de door appellant 
eerder zelf ingebrachte 
stukken uiteraard. Zie bijv. 
hof Den Haag 6 oktober 
2020, ECLI: NL: GHDHA: 
2020: 1927 waardoor het 
mede hierin is gelegen 
dat het bestuursorgaan 
niet wordt verweten een 
geheimhoudingsbeding in 
een overeenkomst niet na 
te komen.

6 CBb 25 oktober 2019, 
ECLI: NL: CBB: 2019: 525.

7 ABRvS 13 juni 2001, ECLI: 
NL: RVS: 2001: AB6602, AB 
2001/267, m.nt. I. Sewan-
dono, en ABRvS 28 maart 
2012, ECLI: NL: RVS: 2012: 
BW0146, JB 2012/122.

8 Onverplicht overge-
legde documenten met 
een art. 8:29-verzoek 
worden geretourneerd 
door de bestuursrechter 
(zie bijv. art. 14, eerste 
lid, van de Procesrege-
ling bestuursrechterlijke 
colleges 2014). Art. 8:29 
Awb geeft dus geen kader 
voor het bespreken van 
documenten ter zitting in 
afwezigheid van één der 
partijen, ABRvS 1 oktober 
2014, ECLI: NL: RVS: 2014: 
3547, Gst. 2015/61, m.nt. 
C.N. van der Sluis.

9 ABRvS 10 juni 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 1367, 
AB 2020/268, m.nt. P.J. 
Stolk, JB 2020/137, m.nt. 
L.J.M. Timmermans, Gst. 
2020/131, m.nt. C.N. van 
der Sluis.

10 Dus niet over de weigering 
om verplicht in te zenden 
stukken te overleggen.

11 Zoals al eerder opgemerkt 
ABRvS 15 april 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 1177, 
Gst. 2019/136, m.nt. C.N. 
van der Sluis.

12 ABRvS 25 september 2018, 
ECLI: NL: RVS: 2018: 3142.
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ragraaf 3.3 wordt duidelijk welke beoordeling 
de verzoeker om beperkte kennisneming heeft 
te maken en hoe dit tot uitdrukking komt 
in het verzoek. In de paragrafen 3.4 en 3.5 
wordt besproken – aan de hand van voorbeel-
den – wanneer geen sprake is van gewichtige 
redenen en wanneer wel.

3.2 Moment van het verzoek bepalend voor de 
afweging
In de rechtspraak is bepaald dat, mede inge-
geven door het feit dat artikel 8:29 Awb een 
regeling geeft voor partijtoegang tot informa-
tie, de afweging van belangen – en dus het 
wel of niet aanwezig achten van gewichtige 
redenen – alleen wordt bepaald door de op 
het moment van het verzoek bekende proces-
partijen. Dat mogelijk nog andere partijen 
in de procedure worden betrokken, kan (nog) 
geen onderdeel uitmaken van de te maken 
afweging. Dit kan en moet er dus toe leiden 
dat, indien de oorspronkelijke verzoeker 
om informatie op grond van de Wob (nog) 
geen procespartij (meer) is, in hoger beroep 
artikel 8:29 Awb voor een processtuk van de 
belanghebbende (waarover dus de informatie 
waarom wordt gevraagd gaat) – waarmee de 

inhoud van de niet openbaar gemaakte docu-
menten wordt prijsgegeven – niet als van-
zelf een reden geeft voor het vertrouwelijk 
houden van dat processtuk. Immers, zowel de 
belanghebbende als het bestuursorgaan ken-
nen dat processtuk.13

Dit gegeven stelt procespartijen blijvend 
voor een opgave. Want mocht een nieuwe 
partij zich in een later stadium opwerpen als 
procespartij, dan dient door de partij die het 
specifieke document als processtuk heeft in-
gediend alsnog een beroep te worden gedaan 
op artikel 8:29 Awb. Evenzo ligt er dan voor 
het rechtscollege de plicht om niet te snel de 
op de zaak betrekking hebbende documenten 
aan deze nieuwe procespartij te verstrek-
ken.14

3.3 Beoordeling en motivering 
Zo zijn dus de op dat moment bekende en 
in de procedure betrokken procespartijen 
van belang voor de vraag of sprake is van 
gewichtige redenen. Daarnaast is uiteraard 
ook de informatie zelf relevant. De inhoud en 
de daarmee samenhangende omstandigheden 
geven de doorslag of wel of geen sprake is 
van gewichtige redenen. 

13 ABRvS 20 mei 2020, ECLI: 
NL: RVS: 2020: 1241 en 
1242.

14 Dat dit sowieso wel eens 
mis kan gaan, laat het 
procesverloop zoals be-
schreven in deze uitspraak 
van de wrakingskamer van 
de Afdeling zien, ABRvS 
31 augustus 2020, ECLI: 
NL: RVS: 2020: 2077.
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Voor die toets geeft artikel 8:29, tweede lid, Awb 
als startpunt de Wob. De Wob geeft de onder-
grens, wat zoveel betekent dat geen sprake 
is van ‘gewichtige redenen’ als de Wob al zou 
verplichten tot het verstrekken van de infor-
matie. Hoewel de ratio van deze redenering 
kan worden gevolgd, moet, gelet op de werking 
van de Wob, wel worden opgemerkt dat de Wob 
weinig tot geen ongeclausuleerde verplichtingen 
tot het openbaar maken van informatie kent. Er 
is immers altijd een afweging van belangen aan 
de orde alvorens het bestuursorgaan overgaat 
of over kan gaan tot het al dan niet verstrekken 
van informatie. Hoewel met de Wet open over-
heid (Woo) – de beoogde opvolger van de Wob 
– wel bepaalde categorieën van documenten zijn 
aangewezen die verplicht openbaar gemaakt 
moeten worden (zie art. 3.3, eerste lid15) is voor 
een veelheid aan documenten (waar vooral 
discussie over kan bestaan in een bestuursrech-
telijke procedure) geen sprake van een absolute 
plicht tot openbaarmaking. Hoe dat ook zij, de 
rechtspraak leert dat het tweede lid van arti-
kel 8:29 Awb zo moet worden gelezen dat ook 
relevant is dat informatie wordt verstrekt op 
verzoek, na een beoordeling in het licht van de 
uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 Wob.16 

De rechter toetst indringend of daadwerkelijk 
sprake is van gewichtige redenen. Als vanzelf-
sprekend heeft te gelden dat de rechter uiteraard 
pas tot een oordeel kan komen als de stukken 
ook daadwerkelijk ter beschikking zijn gesteld.17 

Naast voormelde Wob-context blijft een af-
zonderlijke toets op gewichtige redenen ver-
eist. Vergelijkbaar met de Wob is wel de uit de 
rechtspraak gebleken eis om bij toepassing van 
artikel 8:29 Awb een beoordeling per zelfstandig 
onderdeel van een document te maken en tot 
uitdrukking te laten komen in het verzoek. Zo 
wordt het verzoek nagenoeg een Wob-besluit. 
Het gegeven dat de Wob toegang geeft tot de 
informatie met zijn eigen rechtbeschermings-
mogelijkheden laten de verplichtingen voor het 
bestuursorgaan op grond van de Awb onverlet.18 

Evenzo kan het bestuursorgaan niet volstaan 
met het simpelweg wijzen op de uitkomst van 
een eerdere procedure op grond van de Wob. Het 
al dan niet onherroepelijk worden van de gehele 
of gedeeltelijke weigering van een document in 
dat verband is in zoverre niet relevant.19 

Op gespannen voet met het motiveringsbe-
ginsel en de equality of arms staat het uit-
zonderlijk geval dat op de motivering van het 
artikel 8:29-verzoek zelf geheimhouding wordt 
verzocht. Ook daarbij geldt dat de aanwezigheid 
van gewichtige redenen dan wel per onderdeel – 
door de Afdeling in dit geval per pagina van een 
document – aan de orde moet zijn.20 

Kort en goed dient het verzoek om beperkte 
kennisneming voldoende gespecificeerd en 
voldoende onderbouwd te zijn.21 Een simpel 
beroep op weigeringsgronden van de Wob vol-
staat niet.22 Het voorbeeld in de rechtspraak 
dat een ogenschijnlijk enkel beroep op de AVG 
als voldoende motivering werd geacht, geldt in 
zoverre echt als uitzondering op de regel die 
een gedegen motivering eist.23

Het verzoek om beperkte 
kennisneming dient voldoende 
gespecificeerd en voldoende 
onderbouwd te zijn. Een simpel 
beroep op weigeringsgronden 
van de Wob volstaat niet

3.4 Voorbeelden van het ontbreken van 
gewichtige redenen

3.4.1 (Vergelijkbare) informatie al openbaar
Gelet op voorgaande strenge toets wil het dus 
nog wel eens voorkomen dat het bestuurs-
orgaan niet (voldoende) weet aan te tonen 
dat sprake is van gewichtige redenen. Eerder 
zagen we al het voorbeeld dat dezelfde of 
vergelijkbare stukken in een Wob-procedure 
(gedeeltelijk) waren verstrekt. Zodoende kon 
een integraal beroep op de gewichtige redenen 
niet slagen. Datzelfde lot deelt informatie die 
al openbaar is (bijvoorbeeld door verzending 
aan en publicatie door de Kamer van Koop-
handel). Ook het gegeven dat openbaarmaking 
door de wederpartij dreigt, met mogelijke scha-
delijke gevolgen, is onvoldoende om te kunnen 
spreken van gewichtige redenen.24 

3.4.2 Bijzondere regeling
Bij een Wob-procedure maakt het bestaan van 
een bijzondere uitputtende regeling dat een 
Wob-verzoek onverkort moet worden afge-
wezen (vanwege het gestelde in art. 2 van de 
Wob). Een beoordeling van de informatie op 
grond van de weigeringsgronden van artikel 
10 en 11 van de Wob is dan dus niet meer aan 
de orde. Datzelfde effect heeft een bijzondere 
regeling niet in het kader van de ‘gewichtige 
redenen’-toets. Zo is er het voorbeeld van 
uittreksels uit het Justi tieel Documentatie 
Systeem. Voor dergelijke informatie heeft te 
gelden dat in de Wet justi tiële en strafvorder-
lijke gegevens is bepaald welke personen en 
instanties justi tiële gegevens verwerken en 
aan welke personen en instanties justi tiële 
gegevens worden verstrekt. Toch meent de 
Afdeling ook in zo’n geval dat het enkele feit 

15 Kamerstukken II 
2019/20, 35112, nr. 8.

16 Vgl. ook ABRvS 9 janu-
ari 2020, ECLI: NL: RVS: 
2020: 43.

17 Zie ABRvS 4 mei 
2005, JB 2005/175. 
Vergelijkbaar hiermee 
is de situa tie dat een 
bezwaarschriftencom-
missie de via de Wob 
geweigerde documenten 
wel integraal ter be-
schikking moet hebben 
gehad, alvorens te 
kunnen adviseren over 
de gronden van bezwaar 
tegen het primaire 
besluit, vgl. Rb. Noord-
Holland 20 juli 2020, 
ECLI: NL: RBNHO: 2020: 
6557.

18 ABRvS 9 januari 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 43.

19 ABRvS 25 september 
2018, ECLI: NL: RVS: 
2018: 3142 en ABRvS 
26 februari 2019, ECLI: 
NL: RVS: 2019: 646.

20 ABRvS 2 maart 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 632.

21 CBb 11 juli 2019, ECLI: 
NL: CBB: 2019: 311.

22 CBb 25 oktober 2019, 
ECLI: NL: CBB: 2019: 
525.

23 ABRvS 15 april 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 
1177, Gst. 2019/136, 
m.nt. C.N. van der Sluis.

24 ABRvS 9 januari 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 43.
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dat in de Wet justi tiële en strafvorderlijke 
gegevens een regeling omtrent geheimhouding 
is opgenomen niet betekent dat er dus gewich-
tige redenen aanwezig zijn.25 

In een dergelijk geval betrekt de Afdeling 
wel de belangen die beschermd worden door 
de bijzondere regeling. Die belangen moeten 
alleen wel concreet worden ingebracht en wor-
den benadrukt door het bestuursorgaan dat 
een beroep doet op artikel 8:29 Awb. Boven-
dien kan relevant zijn wie de wederpartij is. 
Want ook bij een dergelijke afweging kan heb-
ben te gelden dat ingevolge de bijzondere wet 
die wederpartij ook toegang heeft of kan heb-
ben tot diezelfde informatie, zodat ook daarom 
geen sprake is van gewichtige reden.26 Zie ook 
hier weer een uitwerking van het gegeven 
dat het gaat om toegang tot de processtukken 
door procespartijen en niet om openbaarma-
king voor een ieder. Al kan uiteraard ook een 
relevant gegeven zijn dat bepaalde informatie 
al openbaar is gemaakt.27 

Eenzelfde redenering is ook terug te vinden 
in uitspraken over de toepassing van bijvoor-
beeld de bijzondere regeling in artikel 28 van 
de Wet Bibob,28 de Wet politiegegevens29 of de 
Gemeentewet.30 Ook het gegeven dat mogelijk 
een absolute weigeringsgrond aanwezig is, is 
op die voet onvoldoende. Ook bij het inbrengen 
van informatie waar dit aan de orde is, blijft 
een concrete motivering in het licht van de 
gewichtige redenen noodzakelijk.31

Bij procedures op grond van de 
AVG is de rechtspraak helder 
over de vraag of sprake is 
van gewichtige redenen. Dat 
wordt al snel aangenomen

3.4.3 Persoonsgegevens
Bij procedures op grond van de AVG is de 
rechtspraak helder over de vraag of sprake 
is van gewichtige redenen. Dat wordt al snel 
aangenomen. Over persoonsgegevens in 
processtukken bij andere procedures geeft de 
rechtspraak nog geen eenduidig beeld over 
het aanwezig achten van gewichtige redenen 
vanwege het belang van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 
Verderop volgen voorbeelden van een geslaagd 
beroep daarop. In deze subparagraaf past 
het voorbeeld waaruit volgt dat een door de 
burgemeester kennelijk onvoldoende gemoti-
veerd beroep op de gewichtige redenen maakt 
dat namen en functies van politiemedewerkers 
niet geheim blijven. 

Het ging in deze casus om namen en func-
ties in zogeheten bestuurlijke rapportages 
die nodig zijn voor besluitvorming over het 
sluiten van een bedrijf op grond van artikel 
13b Opiumwet en intrekking van de Drank- en 
horecavergunning. De burgemeester had in 
deze kwestie gesteld dat sprake zou zijn van 
aantasting van het belang van de eerbiediging 
van hun persoonlijke levenssfeer. De politieme-
dewerkers zouden het risico lopen te worden 
blootgesteld aan intimidatie en bedreigingen. 
Die stelling is evenwel niet nader toegelicht 
of gestaafd. De Afdeling acht deze toelichting 
onvoldoende en wijst het verzoek tot beperkte 
kennisneming dan ook af.32 

Eenzelfde uitkomst kende de casus waarbij 
een poging werd ondernomen om een ver-
zoeker om informatie op grond van de Wob 
anoniem te houden in de procedure. Ook 
dat is geen vanzelfsprekendheid zo leert de 
rechtspraak.33 Datzelfde geldt voor degene die 
verzoekt om handhaving en daarbij ook vraagt 
om vertrouwelijkheid omtrent zijn identiteit. 
Ook die persoon is niet per definitie beschermd 
als een bestuursrechtelijke procedure volgt en 
processtukken moeten worden overgelegd.34

3.5 Voorbeelden van de aanwezigheid van 
gewichtig redenen

3.5.1 Geschil over de informatie
Na alle voorbeelden van situa ties waarin geen 
(voldoende) gewichtige redenen aanwezig wa-
ren, dringt de vraag zich op wanneer een beroep 
daarop wel slaagt. De gemakkelijkste situa tie 
is die waarin de inhoud van de stukken op zich-
zelf onderwerp van het geschil zijn. Te denken 
valt aan Wob-procedures of geschillen over het 
wel of niet kunnen inzien van de verwerking 
van persoonsgegevens op grond van de AVG.35 

In dergelijke gevallen wordt de aanwezig-
heid van gewichtige redenen door de rechter 
bij voorbaat aangenomen en is een aparte mo-
tivering en beoordeling vervolgens niet aan de 
orde. Deze aanname van een rechtvaardiging 
voor de beperking van de kennisneming komt 
terug in artikel 2.8 van het Procesreglement 
bestuursrecht 2017 en wordt ook rechtmatig 
geacht door de Afdeling.36

3.5.2 Met de informatie samenhangende 
processtukken
De vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid 
van gewichtige redenen als het geschil gaat 
over het al dan niet kunnen verstrekken van 
de informatie gaat niet (altijd) op voor proces-
stukken over die informatie. Te denken valt 
aan processtukken in een Wob-procedure die 

25 ABRvS 15 april 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 
1177, Gst. 2019/136, 
m.nt. C.N. van der Sluis 
en ABRvS 4 november 
2019, ECLI: NL: RVS: 
2019: 3686.

26 ABRvS 4 november 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 
3686.

27 CBb 11 juli 2019, ECLI: 
NL: CBB: 2019: 311.

28 ABRvS 4 november 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 3686 
en ABRvS 6 augustus 
2020, ECLI: NL: RVS: 
2020: 1864.

29 ABRvS 4 november 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 3686 
en ABRvS 27 oktober 
2020, ECLI: NL: RVS: 
2020: 2511.

30 ABRvS 29 april 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 
1387.

31 ABRvS 10 juni 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 
1367, AB 2020/268, m.nt. 
P.J. Stolk, JB 2020/137, 
m.nt. L.J.M. Timmer-
mans, Gst. 2020/131, 
m.nt. C.N. van der Sluis.

32 ABRvS 26 juni 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 
1507.

33 Rb. Rotterdam 4 sep-
tember 2020, ECLI: NL: 
RBROT: 2020: 7823.

34 Rb. Overijssel 2 sep-
tember 2020, ECLI: NL: 
RBOVE: 2020: 2919.

35 Dit gegeven wordt, mocht 
het wetsvoorstel Wet 
open overheid, inclusief 
het wijzigingswetsvoor-
stel (Kamerstukken II 
bekend onder dossier 
35112) zoals dit nu luidt 
tot wet wordt verheven, 
tot uitdrukking worden 
gebracht in een nieuw 
zesde lid bij art. 8:29 
Awb. Zie Kamerstukken I 
2015/16, 33328, A, p. 13.

36 ABRvS 22 januari 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 218.
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mogelijk de inhoud van de niet openbaarge-
maakte stukken prijs kan geven. Toch leert de 
praktijk dat ook met betrekking tot die stukken 
al snel geldt dat geheimhouding gerechtvaar-
digd is.37 Dit is zelfs gerechtvaardigd gebleken 
als het ging om de motivering van een Wob-be-
sluit zelf of de motivering in zo’n besluit waar-
uit volgt of documenten er wel of niet zijn.38 
Nog uitzonderlijker is de situa tie dat de nadere 
motivering van een besluit – waarom openbaar-
making wordt geweigerd – zelfs onder geheim-
houding kan worden ingebracht in een procedu-
re.39 Een aanzienlijke inbreuk op de equality of 
arms die geen brede navolging verdient. 

In een voorkomend geval, waarin ook de 
naam van een derde-belanghebbende onder-
werp is van een Wob-geschil, kan diegene ook 
anoniem procederen en kan zijn naam vertrou-
welijk blijven in de procedure.40

3.5.3 Persoonsgegevens
Onder 3.4.3 werd al aangekondigd dat de 
persoonlijke levenssfeer in bepaalde gevallen 
met zich brengt dat sprake is van gewichtige 
redenen. Dat dit in beginsel vooral volgt op een 
gedegen motivering in dat kader mag geen ver-
rassing zijn voor de lezer.41

Opvallend is dus de wat gemakkelijke toets 
van de Afdeling van een nagenoeg niet gemoti-
veerd beroep op de AVG.42 Ook over processen-
verbaal van de korpschef lijkt de Afdeling rede-
lijk snel aan te nemen dat aan de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer van betrok-
kenen en het belang van opsporing en vervol-
ging van strafbare feiten veel gewicht moeten 
toekomen. Wel is ook bij deze toets merkbaar 
dat de Afdeling van belang acht dat belangrijke 
informatie uit de processen-verbaal op andere 
wijze is ingebracht in de procedure.43 

3.5.4 Bedrijfsvertrouwelijke informatie (in 
handhavings documenten en bij de verdeling 
van schaarse rechten)
Bedrijfsvertrouwelijke informatie verdient be-
scherming. Dergelijke informatie kan zijn opge-
nomen in documentatie met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen en dergelijke,44 
maar kan ook in documenten staan die relevant 
zijn in een handhavingsprocedure vanwege een 
vermeende overtreding (bijvoorbeeld het niet 
in overeenstemming met het bestemmingsplan 
gebruiken van bepaalde percelen). Het enkele 
gegeven dat delen uit die documentatie zijn aan 
te merken als bedrijfsvertrouwelijk maakt – 
indachtig de al genoemde noodzaak om per zelf-
standig onderdeel te beoordelen – dat slechts 
gedeeltelijk sprake kan zijn van een gerecht-
vaardigd verzoek tot beperkte kennisneming.45

Het enkele gegeven dat 
delen uit documentatie 
zijn aan te merken als 
bedrijfsvertrouwelijk maakt 
dat slechts gedeeltelijk 
sprake kan zijn van een 
gerechtvaardigd verzoek tot 
beperkte kennisneming

Bijzondere vermelding verdient nog de 
situa tie waarin wordt geprocedeerd over de 
uitkomst van een verdeelprocedure van een 
schaars recht. Schaarse rechten zijn onder an-
dere schaarse vergunningen voor bijvoorbeeld 
het mogen exploiteren van een speelautoma-
tenhal. De schaarste wordt ingegeven door de 
beleidsmatige keuze om als gemeente maar 
een beperkt aantal speelautomaten mogelijk 
te willen maken in de gemeente. Uit recht-
spraak volgt dat in een dergelijk geval een 
verdeelprocedure – bijvoorbeeld in de vorm 
van een tender, loting, veiling of volgorde van 
binnenkomst – moet worden doorlopen om tot 
een eerlijke verdeling van de schaarse ver-
gunningen te komen.46 Bijzonder bij de verde-
ling van de schaarse rechten is de soms harde 
strijd tussen concurrenten om dat schaarse 
recht. Een strijd die niet zelden ook over de 
band van de Wob wordt gevoerd. Naast de 
weg van de Wob biedt vervolgens ook de Awb 
een toegang tot processtukken en dringt de 
vraag zich op in hoeverre artikel 8:29 Awb een 
belemmering opwerpt. Hoewel begrijpelijk 
dat in voorkomende gevallen bijvoorbeeld de 
bedrijfsvertrouwelijke aard van de informa-
tie een gewichtige reden met zich brengt, 
lijkt een simpele aanname van dat gegeven 
vanwege de schaarserechtencasuïstiek – juist 
vanwege de daarbij ook vereiste mate van 
transparantie en het kunnen controleren van 
de verdelende overheid – zich niet te verhou-
den tot de eisen die gelden voor het motiveren 
van het verzoek tot beperkte kennisneming.47

4 De werking van de artikel 8.29 Awb
procedure
De beoordeling van het verzoek tot beperkte 
kennisneming geschiedt bij rechtbanken in 
beginsel binnen vier weken en bij de hogere 
colleges binnen zes weken na ontvangst van 
het verzoek. Dat verzoek moet overigens 
in een aparte envelop worden gedaan, met 
daarop groot vermeld dat het om een artikel 
8:29-verzoek gaat.48 

37 ABRvS 11 september 
2019, ECLI: NL: RVS: 
2019: 3077 en ABRvS 
17 december 2019, ECLI: 
NL: RVS: 2019: 4222, AB 
2020/198, m.nt. R. Stij-
nen.

38 ABRvS 2 maart 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 632.

39 ABRvS 1 juli 2020, ECLI: 
NL: RVS: 2020: 1522.

40 Rb. Rotterdam 4 sep-
tember 2020, ECLI: NL: 
RBROT: 2020: 7823.

41 ABRvS 4 november 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 369.

42 ABRvS 15 april 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 
1177, Gst. 2019/136, 
m.nt. C.N. van der Sluis. 
Ook zo beperkt lijkt de 
toets in dit geval ABRvS 
6 november 2019, ECLI: 
NL: RVS: 2019: 3714. Vgl 
ook Rb. Noord-Holland 
22 januari 2020, ECLI: 
NL: RBNHO: 2020: 880.

43 ABRvS 10 juni 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 
1367, AB 2020/268, m.nt. 
P.J. Stolk, JB 2020/137, 
m.nt. L.J.M. Timmer-
mans, Gst. 2020/131, 
m.nt. C.N. van der Sluis.

44 ABRvS 18 november 
2020, ECLI: NL: RVS: 
2020: 2672.

45 ABRvS 9 januari 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 43.

46 ABRvS 2 november 
2016, ECLI: NL: RVS: 
2016: 2927, AB 2016/426, 
m.nt. C.J. Wolswinkel, 
JB 2017/1, m.nt. L.J.M. 
Timmermans Gst. 
2017/57 met artikelnoot 
van A. Drahmann, ‘Hoe 
kan een gemeente gelijke 
kansen bieden bij de 
verdeling van schaarse 
vergunningen?’, Gst. 
2017/55.

47 Rb. Midden-Nederland 
1 mei 2020, ECLI: NL: 
RBMNL: 2020: 1774.

48 Zie art. 2.8 van het Pro-
cesreglement bestuurs-
recht rechtbanken 2017 
en art. 14 Procesregeling 
bestuursrechterlijke col-
leges 2014. 
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De beoordeling van het verzoek geschiedt door 
een andere kamer dan de kamer die over de 
hoofdzaak oordeelt. Dit wordt de geheimhou-
dingskamer genoemd. 

De beslissing is een zogeheten tussenbeslis-
sing zonder rechtsbeschermingsmogelijk-
heden, anders dan via een beroep tegen de 
uiteindelijke uitspraak in het hoofdgeschil.49 
Een discussie over het beperkt kennis kunnen 
nemen van stukken in de bezwaarfase kan pas 
gevoerd worden tijdens een beroep tegen de 
beslissing op bezwaar.50 De beslissing in eerste 
aanleg werkt niet door in hoger beroep, waar-
door ook in dat kader weer een beslissing van 
de geheimhoudingskamer is vereist.51

Indien de rechter de beperking gerecht-
vaardigd acht, dan moet de andere partij 
ingevolge het vijfde lid van artikel 8:29 Awb 
toestemming geven aan de rechter om mede op 
grondslag van de achtergehouden of geheim-
gehouden inlichtingen of stukken uitspraak te 
doen. De Afdeling is van oordeel dat de beper-
kingsmogelijkheid uit artikel 8:29 Awb op deze 
manier met voldoende waarborgen is omkleed, 
zodat het recht op gelijke proceskansen daar-
mee niet in zijn essentie wordt beperkt.52 

Wordt de instemming niet gegeven, dan 
heeft dit gevolgen voor de procedure. De 
rechter kan de stukken niet beoordelen. Bij 
Wob-kwesties wordt het werk dan zodanig 
belemmerd dat het niet geven van de toestem-
ming al snel maakt dat een beroep geen kans 
van slagen heeft. Buiten al te kennelijke onre-
gelmatigheden die kleven aan het besluit dat 
voorligt, zal uitgegaan worden van de juistheid 
van het bijvoorbeeld weigeren van de open-
baarmaking van die informatie.53

Een onjuiste toepassing van artikel 8:29 
Awb door de rechtbank in een eerdere fase 
geeft geen algemene grond voor vernietiging 
van de uitspraak in de hoofdzaak.54 Dat is 
anders als die onjuiste toepassing dusdanige 
gevolgen heeft gehad voor de aangevallen 
uitspraak dat zich een onaanvaardbaar verlies 
van instantie zou voordoen. Voorbeelden daar-
van zijn er niet. De consequentie zou zijn dat 
de uitspraak wordt vernietigd en in beginsel 
terugverwezen wordt.

5 Knelpunten
Het voorgaande geeft een beeld van een toch 
wat rigide systeem dat samenhangt met 
artikel 8:29 Awb. Er zijn wel of geen gewich-
tige redenen en maatwerk voor wie wat kan 

krijgen is dan beperkt.55 Zeker in tweepartijen-
geschillen – maar ook bij een meerpartijenge-
schil – kan behoefte bestaan aan een regeling 
die het mogelijk maakt dat informatie wel 
vrijelijk wordt verstrekt aan de procespartijen 
maar dat aan het gebruik voorwaarden kun-
nen worden gesteld. Die voorwaarden zouden 
dan kunnen worden ingevuld met oog voor de 
bescherming van belangen zoals we die ken-
nen in het kader van de Wob (art. 10 en 11). 

Ook valt te denken aan de voorwaarde dat de 
informatie niet verder wordt verspreid zonder 
voorafgaand besluit van het bestuursorgaan 
dat de informatie deelt in de voorliggende 
procedure.56 Zodoende wordt ook tegemoetge-
komen aan de toch mogelijk gerechtvaardigde 
vrees van een bestuursorgaan dat een partij tot 
openbaarmaking van informatie overgaat met 
alle schadelijke gevolgen van dien. Er zijn voor-
beelden bekend van dat soort situa ties waarin 
de Afdeling op zichzelf niet direct meent dat er 
sprake is van gewichtige redenen.57 

Hoewel de regeling van artikel 
8:29 Awb toereikend is voor veel 
situa ties, laat de praktijk ook 
zien dat de regeling soms wat te 
beperkend werkt en zodoende 
niet is toegesneden op de 
wens om open en transparant 
te kunnen procederen

6 Conclusie 
In deze bijdrage is stilgestaan bij de werking 
van artikel 8:29 van de Algemene wet be-
stuursrecht. We hebben gezien dat de indrin-
gende toetsing door de bestuursrechter maakt 
dat het bestuursorgaan dat stukken inbrengt 
een goed gemotiveerd Wob-besluit heeft te ne-
men waarbij per onderdeel van elk document 
gemotiveerd moet worden dat sprake is van 
gewichtige redenen. Hoewel de regeling van 
artikel 8:29 Awb daarmee toereikend is voor 
veel situa ties, laat de praktijk ook zien dat 
de regeling soms wat te beperkend – zwart-
wit (wel of geen gewichtige redenen) – werkt 
en zodoende niet is toegesneden op de wens 
om open en transparant te kunnen procede-
ren met oog voor belangen die maken dat de 
informatie niet buiten het geschil bekend mag 
worden. 

49 HR 14 september 2007, 
ECLI: NL: HR: 2007: 
BB3489.

50 ABRvS 13 februari 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 440.

51 ABRvS 11 mei 2000, 
ECLI: NL: RVS: 2000: 
AA6091, AB 2000/305, 
JB 2000/165.

52 ABRvS 30 juni 2000, 
ECLI: NL: RVS: 2000:  
AB6730, JV 2000/189.

53 ABRvS 22 januari 2020, 
ECLI: NL: RVS: 2020: 218.

54 ABRvS 18 juli 2018, 
ECLI: NL: RVS: 2018: 
2451; ABRvS 6 november 
2019, ECLI: NL: RVS: 
2019: 3714.

55 Tenzij het gaat om medi-
sche of privacygevoelige 
gegevens, als bedoeld in 
art. 8:32 Awb. Zie hier-
over ook E.J. Daalder, ‘25 
jaar Awb: is het tijd voor 
een artikel 8:29 3.0?’, 
NTB 2019/18. 

56 Een en ander analoog 
aan de bijzondere ver-
strekkingsmogelijkheden 
onder voorwaarden zoals 
geregeld in art. 5.5, 5.6 
en 5.7 van de Wet open 
overheid. Zie hierover 
C.N. van der Sluis, ‘De 
Wet open overheid in de 
gemeentelijke praktijk; 
de behandeling van het 
Woo-verzoek (deel I)’, 
Gst. 2016/135, p. 73.

57 Vgl. ook ABRvS 9 januari 
2020, ECLI: NL: RVS: 
2020: 43.
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