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Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van de Wet 
openbaarheid van bestuur in verband met 
aanvullingen ter voorkoming van misbruik 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet 

openbaarheid bestuur aan te vullen met bepalingen ter voorkoming van 
misbruik; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet openbaarheid van bestuur wordt gewijzigd als volgt: 

 A

Artikel 13 vervalt. 

 B

Na artikel 14 worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 15  

Paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van 
toepassing op besluiten op grond van deze wet en op beslissingen op 
bezwaar tegen deze besluiten. 

Artikel 15a  

1. In afwijking van artikel 7:1, eerste lid, onderdeel f, van de Algemene 
wet bestuursrecht kan degene aan wie het recht is toegekend beroep bij 
de bestuursrechter in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit 
op grond van deze wet, alvorens beroep in te stellen bezwaar maken. 

2. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra het bestuursorgaan 
in gebreke is tijdig een besluit te nemen. Artikel 6:12, eerste en vierde lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. 
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3. Artikel 6:20 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkom-
stige toepassing, met dien verstande dat de in het eerste lid van dat artikel 
bedoelde verplichting niet geldt gedurende de periode dat het bezwaar 
aanhangig is. 

4. De vergoeding van kosten op grond van artikel 7:15, tweede lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht blijft achterwege, indien:

a. de indiener van het bezwaarschrift, gelet op de omvang van het 
verzoek, kennelijk onvoldoende heeft meegewerkt aan het bereiken van 
overeenstemming over een opschorting van de beslistermijn als bedoeld 
in artikel 4:15, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuurs-
recht, of

b. het niet tijdig nemen van een besluit kennelijk het gevolg is van de 
wijze van indiening van het verzoek. 

Artikel 15b  

1. In geval van een gegrond beroep tegen het niet tijdig nemen van een 
besluit op grond van deze wet of een beslissing op bezwaar tegen een 
dergelijk besluit waarbij nog geen besluit is bekendgemaakt, bepaalt de 
bestuursrechter, indien de omvang van het verzoek hiertoe aanleiding 
geeft, in afwijking van artikel 8:55d, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht de termijn waarbinnen het bestuursorgaan alsnog een 
besluit bekendmaakt. 

2. Indien de bestuursrechter oordeelt dat het niet tijdig nemen van een 
besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening van het verzoek 
en nog geen besluit is bekendgemaakt, bepaalt de bestuursrechter, indien 
het verzoek hiertoe aanleiding geeft, in afwijking van artikel 8:55d, eerste 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht een langere termijn waarbinnen 
het bestuursorgaan alsnog een besluit bekendmaakt. 

3. De bestuursrechter kan artikel 8:74, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht buiten toepassing laten en een proceskostenveroordeling 
op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
achterwege laten, indien de indiener van het beroepschrift, gelet op de 
omvang van het verzoek, onvoldoende heeft meegewerkt aan het 
bereiken van overeenstemming over:

a. een opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 4:15, 
tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, of

b. verder uitstel van de beslistermijn als bedoeld in artikel 7:10, vierde 
lid, onderdeel a of b, van de Algemene wet bestuursrecht. 

4. De bestuursrechter kan eveneens artikel 8:74, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing laten en een proceskos-
tenveroordeling op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht achterwege laten, indien hij oordeelt dat het niet tijdig 
nemen van een besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening 
van het verzoek. 

ARTIKEL IA  

Na artikel 4 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie worden 
twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 4a Uitzondering dwangsom bij niet tijdig beslissen  

Paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van 
toepassing op besluiten op grond van deze wet en op beslissingen op 
bezwaar tegen deze besluiten. 

Staatsblad 2016 301 2



Artikel 4b Bijzondere regeling bestuursrechter  

1. In geval van een gegrond beroep tegen het niet tijdig nemen van een 
besluit op grond van deze wet of een beslissing op bezwaar tegen een 
dergelijk besluit waarbij nog geen besluit is bekendgemaakt, bepaalt de 
bestuursrechter, indien de omvang van het verzoek hiertoe aanleiding 
geeft, in afwijking van artikel 8:55d, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht de termijn waarbinnen het bestuursorgaan alsnog een 
besluit bekendmaakt. 

2. Indien de bestuursrechter oordeelt dat het niet tijdig nemen van een 
besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening van het verzoek 
en nog geen besluit is bekendgemaakt, bepaalt de bestuursrechter, indien 
het verzoek hiertoe aanleiding geeft, in afwijking van artikel 8:55d, eerste 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht een langere termijn waarbinnen 
het bestuursorgaan alsnog een besluit bekendmaakt. 

3. De bestuursrechter kan artikel 8:74, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht buiten toepassing laten en een proceskostenveroordeling 
op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
achterwege laten, indien de indiener van het beroepschrift, gelet op de 
omvang van het verzoek, onvoldoende heeft meegewerkt aan het 
bereiken van overeenstemming over:

a. een opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 4:15, 
tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, of

b. verder uitstel van de beslistermijn als bedoeld in artikel 7:10, vierde 
lid, onderdeel a of b, van de Algemene wet bestuursrecht. 

4. De bestuursrechter kan eveneens artikel 8:74, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing laten en een proceskos-
tenveroordeling op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht achterwege laten, indien hij oordeelt dat het niet tijdig 
nemen van een besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening 
van het verzoek. 

ARTIKEL IB  

1. Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte 
voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende 
regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet 
open overheid)(Kamerstukken 33 328), tot wet is of wordt verheven en 
artikel 9.61 van die wet eerder in werking treedt dan artikel IA van deze 
wet, vervalt artikel IA van deze wet. 

2. Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte 
voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende 
regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet 
open overheid)(Kamerstukken 33 328), tot wet is of wordt verheven, en 
artikel IA van deze wet eerder in werking treedt dan artikel 9.61 van die 
wet, vervalt artikel 9.61 van die wet. 

ARTIKEL IC  

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken zenden binnen drie jaar na de inwer-
kingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 
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ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede 
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij 
wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Paros, 13 juli 2016 
Willem-Alexander 

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 
M. Rutte 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
S.A. Blok 

Uitgegeven de drieëntwintigste augustus 2016 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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