
Llitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 17/1900

uitspraak van de meervoudige kamer van 15 maart 20lg in de zaak tussen

Nederlandse Vereniging van Erfpachters, eiseres
(gemachtigde: mr. O.C. Koppen),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder
(gemachtigden: mrs. A.H. Klugkist en S. Doornen).

Procesverloop

Bij besluit van l9 september 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van
eiseres om openbaarmaking van documlnten op grond van de wet openbaarheid van bestuur(wob) deels toegewezen. Eiseres heeft tegen de weigering tot openbaarmaking van de
overige documenten bezvaar gemaakt. op z t aecemu 

", 
iorc heeft verweerder een

aanvullend besluit genomen, waarbij nog een aantaldocumenten deels of geheel ofenbaar is
gemaakt.

Bij besluit van 9 februari 2017 heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond
verklaard. Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Verweerder heeft een
verweerschrift inged iend.

Verweerder heeft de 
^stukken 

waaryan openbaarmaking is gerveigerd, overgelegd met een
beroep op artikel 8:29 van de Algemene rvet bestuu.s.Icliqa*b;. Eir".", heeft de rechtbank
toestemming verleend om kennis te nemen van de niet openbaar gemaakte documenten als
bedoeld in artikel 8:29, vijfcle lid, van de Arvb.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 oktobe r 2017. Eiseres heeft zich laten
vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwooraig"n
door zijn gemachtigden.

Overwegingen

lnleiding

I' regelgeving die de rechtbank bij de beoordeling heeft toegepast, is opgenomen in
een bijlage die aan deze uitspraak is geheclit en daar deel van uitmaakt.

2. op 28juli 2016 heeft eiseres-kort gezegd-aan verweerdergevraagd om
openbaarmaking van verschillende documenten Jie betrekking hebben- op deilgemene
Bepalingen 201 6 (AB 2016) van de erfpachtregeling van de glmeente Amsterdam.
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3. Verweerder heeft in de loop van de procedure vastgesteld dat er 130 stukken binnen
zijn organisatie zijn over dit onderwerp. Een aantal van deze documenten was reeds
openbaar ofis door verweerder alsnog geheel openbaar gemaakt. Van verschillende stukken
is de openbaarmaking geheel of gedeeltelijk geweigerd. Verweerder heeft voor de
motivering van de weigering van de verschillende stukken verwezen naar het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 6 februari 2017 (hetadvies). Daarin is gemotiveerd ingegaan
op de documenten en de verschillende weigeringsgronden uit de Wob die volgens
verweerder van toepassi ng zijn.

4. De rechtbank heelt met toepassing van artikel 8:29, vijfde lid, van de Awb kennis
genomen van de niet openbaar gemaakte (onderdelen van deze) stukken. De rechtbank zal
bespreken of de verschillende weigeringsgronden juist zijn toegepast, in het licht van de
daartegen aangevoerde beroepsgronden. Daarbij zal de rechtbankdezelfde indeling van de
stukken aanhouden die ook in het advies is aangehouden. Er zijn vijf documenten
gedeeltelijk geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid, onier e, van de wob
(beschermingpersoonlijke levenssfeer). Hetgaatom de documenten l, 10, 1g,20,95 en 130.
De overige documenten zijn gerveigerd op grond van artikel I I (persoonlijke
beleidsopvattingen) en artikel 10, tweede lid, onder g (voorkomen onevenredige
bevoordeling of benadeling), van de Wob. De bezwaarschriftencommissie heeft deze stukken
als volgt ingedeeld:
a. agenda's voor expertsessies;
b. bespreeknotities voor deze expertsessies;
c. verslagen van de expertsessies;
d. notities voor het bestuurlijk team;
e. presentaties ten behoeve van het bestuurlijk team;
f. mailwisselingen met experts:
g. conceptdocumenten.

5' Gelet op het groot aantal stukken waarvan de openbaarmaking geheel of gedeeltelijk
geweigerd is, ziet de rechtbank aanleiding om de gelreime stukken steekproefsg"ii.l, t"
controleren op de houdbaarheid van de tegenwerping van de rveigeringsg.ona"]r. o"
rechtbank zal per categorie willekeurig een aantal dolumenten kiizen en deze controleren.
Mocht openbaarmaking van deze documenten naar het oordeel van de rechtbank achterlvege
blijven, dan zal de rechtbank er vanuit gaan dathetzelfde geldt voor de overige stukken uit
die categorie. Indien de rechtbank vaststelt dat bij ddn of meerdere documentin de
tegenwerping van de weigeringsgrond niet in rechte stand kan houden, dan zalde rechtbank
ook de overige documenten uit die categorie bekijken en beoordelen. Ook de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) hanteert sinds kort deze w.ijze van
toetsen in het geval van grote aantallen stukken.

P e rsoon I ij ke I etenssJce r

6.1 verweerderheeft de openbaarmakingvan de documenten l, I0, lg, 20, 95 en I30
gedeeltelijk geweigerd op grond van artikel 10, fw.eede lid, onder e, van de wob. volgens
verweerder rveegt het belang bij openbaarmaking van de geheim gehouden pur.ug", iun
deze stukken niet op tegen het belang van de eerbiediging-van de persoonlijle levenssfeer.
pm die reden zijn de namen van ambtenaren en bedrijien en verder naar dlze personen en
bedrijven herleidbare informatie zoals telefoonnummers en emailadr"rr.n *.gi"lakt. ook
zijn enkele adressen van rvoningen r.veggelakt.
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6.2 Na de onderliggende stukken te hebben ingekeken, komt de rechtbank tot het oordeel
dat verweerder in redelijkheid het belang van de individuele ambtenaren en personen bij
bescherming van hun persoonlijke levenssfeer heeft kunnen laten prevaleren boven het
algemene belang bij openbaarmaking van deze informatie. Het betreft inderdaad de namen
van individuele ambtenaren en van een aantal bedrijven en daartoe herleidbare informatie in
de vorm van telefoonnummers en emailadressen. Dit zijn persoonsgegevens die vallen onder
de reikwijdte van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob. Eiseres treeft ook niet betwist
dat als het inderdaad om namen en daartoe herleidbare informatie gaat, deze informatie niet
openbaar gemaakt hoeft te worden. Verweerder heeft dan ook de openbaarmaking van
passages van de stukken 1,10,28,20,95 en 130 op deze grond kunnen weigeren.

6.3 De rechtbank constateeft echter dat de bijlagen bij stuk 130 niet in originele
(ongelakte) vorm zijn overgelegd door verweerder. De rechtbank kan dus nietiontroleren of
de gedeeltelijke rveigering van de openbaarmaking van deze bijlagen ook in rechte stand kan
houden. Dit dient voor rekening en risico van verweerder te komen. Het besluit is op dit
onderdeel onvo Idoende gemotiveerd.

Agenda's voor de expertsessies

7 -l Verweerder heeft de agenda's voor de expeftsessies gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Met betrekking tot de geweigerde delen heeft verweerder zich op het stanipunt gejeld dat
deze onderdelen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, besternd voor intern beraad. en
om die reden op grond van artikel I r van de wob de openbaarmaking is geu,eigerd.
Daarnaast heeft venveerder aan de rveigering artikel 10, tweede lid, ;de; g, v; de wob ten
grondslag gelegd. Eiseres en de gemeente zijn verwikkeld in een rechtszaak.
openbaarmaking van de stukken zalde juridische positie van verweerder schaden. Het
belang van verweerder bij het voorkomen van deze onevenredige benadeling weegl volgens
verweerder zwaarder dan het belang dat is gediend bij openbaarmaking uunTrr" [rformatie.

1-2 Conform het hierboven geschetste kader heeft de rechtbank willekeurig een aantal
documenten uitgekozen ter beoordeling. Het gaat om 3 van de l0 agenda,s, namelijk de
stukken l, 48 en 65. Na inzage in de onderliggende geheime stukken komt de rechibank tot
het oordeel dat de rveggelakte onderdelen van de stulken I en 65 persoonlijke
beleidsopvattingen zijn die bestemd zijn voor intern beraad. Verweerder heeft dan ook
terecht de openbaarmaking van deze onderdelen ger,veigerd. Dat is anders voor de
weggelakte passage van stuk 48. Dat agendapunt bevat onderwerpen met betrekking tot het
nieuwe beleid die tijdens de expertsessie aan de orde zouden komen. Daarin is naar het
oordeel van de rechtbank geen persoonlijke beleidsopvatting opgenomen. Verweerder heeft
dan ook ten onrechte de openbaarmaking van dit onderdeel uun itr,t 48 gerveigerd.

7.3 Nu de openbaarmaking van 6dn van de stukken ten onrechte is geweigerd , zal de
rechtbank ook de overige stukken in deze categorie beoordelen. Het gaat o* J. stukken 24,
29,36,44,52,62 en 82. De rechtbank stelt vast dat ook voor stuk 24, onder 4, voor stuk 29
onder het eerste bolletje van 3 en onder 5, voor stuk 36. onder 6, en voor stuk 44, onder 3,
geldt' dat de passages die zijn weggelakt geen persoonlijke beleidsopvaftingen bevaften. De
openbaarmaking van deze passages is dan ook ten onrechte op deze grond geweigerd. De
overige weggelakte passages bevatten wel persoonlijke beleidsopvattingen, besteld voor
intern beraad, en zijn dan ook terecht geweigerd.

7.4 Anders dan is betoogd door verweerder is de rechtbank van oordeel dat de
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openbaarmaking van deze passages, gelet op de inhoud ervan, ook niet leidt tot een
onevenredige benadeling van verweerder in verband met de lopende rechtszaak tussen
eiseres en verweerder. Verweerder heeft de openbaarmaking van deze passages dus evenmin
op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob kunnen weigeren.

7.5 Gelet op het voorgaande is het bestreden besluit ook onvoldoende gemotiveerd voor
zover bepaalde onderdelen van de stukken 24,29,36, 44 en 48 niet openbaar zijn gemaakt.

Bespreeknotilies voor de expertsessies en verslagen van de expertsessies

8.1 Verweerder heeft de bespreeknotities ten behoeve van de expertsessies en de
verslagen van deze expertsessies integraal geweigerd, onder meer op grond van artikel I I
van de Wob. Venveerder heeft zich op het standpunt gesteld dat deze stukken persoonlijke
beleidsopvattingen bevatten, bestemd voor intern beraad.

8.2 De rechtbank heeft willekeurig 3 van de 20 bespreeknotities gekozen en beoordeeld
of de weigering van de openbaarmaking gerechtvaardigd is. Het gaat om de stukken 2,30 en

78. Na de onderliggende stukken te hebben ingezien concludeert de rechtbank datdeze
stukken inderdaad overwegend persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, bestemd voor
intern beraad. Het betreft immers sessies met door verweerder ingeschakelde experts en

binnen deze sessies moet vertrouwelijk gediscussieerd kunnen worden. Alle beoordeelde

stukken maken onderdeel uit van dit proces en vallen daarmee onder artikel I I van de Wob.
Voor zover deze stukken ook feitelijke informatie bevatten, is deze zodanig verweven met
persoonlijke beleidsopvattingen, dat zij niet van elkaar kunnen worden gescheiden. Hetzelfde
geldt voor de verslagen van de expertsessies. Hier heeft de rechtbank er 3 van de22 gekozen,
namelijk de stukken 9,28 en 68. Ook deze stukken bevatten ovenvegend persoonlijke
beleidsopvattingen, bestemd voor intern beraad. De in de stukken vervatte feitelijke
informatie kan niet worden gescheiden van deze persoonlijke beleidsopvattingen.
Verw'eerder heeft dan ook terecht de openbaarmaking van deze stukken geweigerd op grond
van artikel I I van de Wob. Aan de vraag of de stukken ook op grond van artikel 10, tweede
lid, onder g, van de Wob konden worden gerveigerd, komt de rechtbank niet toe.

Notities en presentaties ten behoeve van hel bestuurlijk teant

9. Ook aan de integrale weigering van deze stukken heeft verweerder artikel I I van de

Wob ten grondslag gelegd. De rechtbank heeft ook hier een willekeurige selectie gemaakt en

deze stukken beoordeeld. De rechtbank heeft 3 van de 2l notities bekeken, namelijk de

stukken 72.75 en 91. Daamaast heeft de rechtbank 3 van de 5 presentaties beoordeeld, te
weten de stukken 99, 105 en 111. Na inzage in de onderliggende geheime stukken
concludeert de rechtbank ook in dit geval dat de stukken overwegend bestaan uit
persoonlijke beleidsopvattingen, bestemd voor intern beraad. Hier geldt evenzeer dat de in de

stukken vervatte feitelijke informatie niet kan worden gescheiden van deze persoonlijke
beleidsopvattingen. Verweerder heeft terecht de openbaarmaking van deze stukken
geweigerd op grond van artikel I I van de Wob. De vraag of de stukken ook op grond van
artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob konden worden geweigerd, hoeft om die reden
niet te worden beantwoord.
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Mai lw is s el in gen nrct expe rts

l0' Deze stukken zijn integraal geweigerd op dezelfde gronden als de andere stukken,
namelijk op grond van de artikelen l l en r0, fweede Iid, onder g, van de wob. ook hier
heeft de rechtbank een rvillekeurige selectie gemaakt en 3 van di 6 stukken beoordeeld, te
weten de stukken 3, 25 , en 129 . De rechtbank heeft de onderliggende geheime stukken
ingezien en concludeert dat de stukken overwegend bestaan uii p.rroonlilk"
beleidsopvattingen, bestemd voor intern beraad, die niet kunnen worden gescheiden van de
feitelijke informatie die ook in de stukken voorkomt. De stukken zijn dariook terecht
geweigerd op grond van artikel I I van de wob. De tegenwerping van de andere
weigeringsgrond kan onbesproken blijven.

Conceptdocumenten

I l ' Tenslotte heeft verweerder en aantal conceptdocumenten geweigerd, eveneens op
grond van de artikelen I I en 10, tweede lid, onder g, van de Wob. De rechtbank heeft ook
hier 3 van de l8 documenten geserecteerd, namelij[ de stukken lo2, logen I 15. De
rechtbank heeft deze stukken gecontroleerd en komt tot de conclusie dat, voor zover de
concepten afivijken var de uiteindelijke documenten, deze persoonlijke beleidsopvattingen
bevatten. Voor zover deze stukken overeenkomen met de uiteindelij[e - wel op*Uuu.
gemaakte - documenten, hoeven ze reeds daarom niet openbaar gemaakt te worden.

12' Tot slot heeft de rechtbank vastgesteld dat de stukken met nummers 100, 122 en 125
ontbreken. Voor stuk nummer 125 geldt bovendien dat in de inventarislijst die bij het
aanvullende primaire besluit is gevoegd een ander stuk wordt genoemd, dan onder nummer
125 op de inventarislijst die is toegevoegd aan de geheime stufken. De rechtbank kan
doordoor niet controleren of de weigering van dezi stukken op juiste gronden heeft
plaatsgevonden. Dit dient voor rekening en risico van u..ru."ri". te komen. Het besluit is opdit onderdeel onvoldoende gemotiveerd.

Conclusie

I 3 ' . Gelet op hetgeen is overwogen in 6.3, 7 .5 en 12 leidt het bestreden besluit aan een
motiveringsgebrek en komt het daardoor voor vernietiging in aanmerking. Er is geen
aanleiding om de rechtsgevolgen van het bestreden bestuil in stand te laten. Verweerder zal
dus een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak.

14' Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat
verrveerder aan eiseres het door haar betaalde griffierecht vergoedt.

l5' De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten.
Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskJsten bestuursrecht voor dedoor een derde beroepsmatig verreende rechtsbijstand vast op e rc02,-( I punt voor het
indienen van het beroepschrift, I punt voor het ierschijnen ter zitting, *"t 

".n 
*uu.d" p".

punt van € 501 ,- en een wegingsfactor I ).
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Deze uitspraak is gedaan door mr..T.L. Fernig-Rocour, voorzifter, en mrs. f|.c. Langendoenen L.Z. Achouak el ldrissi. leden, in aanwezilheid v"r'f-. e..riri". rerreiro, griffier. Debeslissing is in het openbaar uitgesproken op-I5 maart 20 I g.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt het bestreden besluit;

draagt verweerder op binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraakeen nieuw besluit te nemen op her bezwaar met iiu"frtn"ring ,ai deze uitspraak;

bepaalt dat verweerder het griffierecht van € 33j,- aan eiseres vergoedt;

veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1002._.

Afschri■ vcrzOndcn aan partJcn Op:   15

Rechtsrniddel

Tcgen dczc uitspraak kan binncn zcs、vekcn na van verzending daarvan hoger beroep

l:::Y,:",:."'",:,,j,,t,1.1:1,f11,ry0":t,u.,,""hi.p.uuk-u;;;;il;;;.,;;,;:li."ffiJ;
'Vる
°Ⅲnitti誕:I百舗:よI:轟轟課1:iぶ儡bcrOep ls ingcstcld,kan bj d`

,ヽ´フ
^´

l● ●^… ■^``_^n∈ __

]::Tij::,:::l::ll:i 1","::" 
voorropiie 

"o.-i",i,g or ",ilil;,.ffi;1;JsH'"",ecn blJ dezc uitspraakgctroffen v00r101ige v。
Orzi[Ifig

MRT 20i3
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Wetteliik kader:

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob, kan een ieder een verzoek om informatie
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een
bestuursorgaan of een onder verantrvoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame
instelling, dienst of bedrijf. Op grond van het vijfde lid wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen l0 en I l.

Op grond van artikel 10, eerste lid, onderd, van de Wob blijft het verstrekken van informatie
ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit p".roor.g"gevens betreft als bedoeld in
paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de wet bescherming p".roonrg.gevens, tenzij de
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssieer maakt.

Op grond van artikel 10, tweede lid, van de Wob blijft het verstrekken van informatie
ingevolge deze wet eveneens achterlvege ,oo, ,ou"i het belang daarvan niet opweegt tegen
de volgende belangen:
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g' het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen ofrechtspersonen dan wel van derden.

op grond van artikel I l, eerste lid, van de wob rvordt, in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie
verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

op grond van artikel l, aanhef en onder f, van de wob wordt onder persoonlijke
beleidsopvatting verstaan: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer
personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde
argumenten.


