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Voorstel 

Rubriek: Ter besluitvorming 

 

Voorgesteld wordt om de fiscaal juridisch beleidsmedewerkers van GBLT aan te wijzen als Woo-

contactpersoon voor het algemeen bestuur, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid. 

 

Samenvatting 

Op grond van de Wet open overheid zijn bestuursorganen verplicht om een Woo-contactpersoon aan te 

wijzen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. Met het 

voorgestelde besluit worden de fiscaal juridisch beleidsmedewerkers van GBLT als zodanig aangewezen. 

 

 

Stappen in de besluitvorming 

Op 1 juni 2022 heeft het MT ingestemd met het voorstel om de fiscaal juridisch beleidsmedewerkers van 

GBLT aan te wijzen als Woo-contactpersonen.  

 

Op 15 juni 2022 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het aanwijzen van de fiscaal juridisch 

beleidsmedewerkers als Woo-contactpersonen. 

 

Toelichting 

 

Wettelijke grondslag 

Op grond van artikel 4.7 van de Wet open overheid zijn bestuursorganen verplicht om een Woo-

contactpersoon aan te wijzen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke 

informatie.  
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Wat doet de Woo-contactpersoon? 

De minister heeft in de Eerste Kamer over de contactpersoon het volgende gezegd
1

:  

 

“die persoon moet heel goed op de hoogte zijn van de informatie die een organisatie in beheer heeft — wat is er 

in de organisatie eigenlijk voor informatie? — en die krijgt een actieve voorlichtingsfunctie. Die functie is er om 

verzoekers te helpen bij wat zij precies zoeken. Hoe kun je dat informatieverzoek scherp krijgen? Hoe kun je 

zorgen voor het leggen van contact met de mensen die daadwerkelijk toegang hebben tot die informatie en die 

in die informatie kunnen voorzien?” 

 

De aanleiding voor een contactpersoon is volgens de minister
2

: 

 

“Wob-verzoekers blijven te lang in het ongewisse over de status van hun verzoek. Het contact is vaak erg 

juridisch van aard. Het is erg gejuridificeerd en dat is eigenlijk ook niet goed. We weten dat je vaak een heel eind 

komt als je gewoon een goed gesprek voert met een indiener. Je bent dan best vaak in staat om het toch af te 

bakenen. Dat leidt tot een betere en snellere afhandeling.” 

 

Welke bestuursorganen kent GBLT? 

GBLT kent de volgende bestuursorganen: 

 Het algemeen bestuur. 

 Het dagelijks bestuur. 

 De ambtenaar belast met de heffing. 

 De ambtenaar belast met de invordering. 

 

Dit betekent dat deze bestuursorganen een Woo-contactpersoon moeten aanwijzen elk voor zover de 

publieke informatie onder hun rust. Vanwege de beperkte taakstelling van GBLT ligt het voor de hand 

dat ieder bestuursorgaan dezelfde Woo-contactpersoon aanwijst. 

 

Waarom de fiscaal juridisch beleidsmedewerkers? 

Op 1 juni 2022 heeft het MT ingestemd met het voorstel om de fiscaal juridisch beleidsmedewerkers van 

GBLT in eerste instantie aan te wijzen als Woo-contactpersonen. Dat is op 15 juni 2022 bekrachtigd door 

het dagelijks bestuur. Dat wordt met dit besluit geformaliseerd voor het algemeen bestuur. 

 

Personele gevolgen 

Deze taken komen bovenop de huidige taken van de fiscaal juridisch beleidsmedewerkers. De formatie 

wijzigt niet. Op basis van de ervaring met de WOB wordt vooralsnog ingeschat dat de extra 

werkbelasting beperkt is tot enkele vragen op jaarbasis.  

 

Financiële gevolgen 

Niet van toepassing.  

 

Architectuurtoets  

Niet van toepassing.  

 

Juridische gevolgen 

Een bestuursorgaan is op grond van artikel 4.7 van de Wet open overheid verplicht om een Woo-

contactpersoon aan te wijzen.  
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 Kamerstukken I 2021/22, nr. 1, 11, p.51 (Handelingen I), https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20212022-

1-11.html  
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 Kamerstukken I 2021/22, nr. 1, 11, p.52 (Handelingen I), https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20212022-

1-11.html  
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Publicatie 

Dit besluit hoeft niet bekendgemaakt te worden in het Blad gemeenschappelijke regeling van GBLT. Wel 

dient dit besluit bekendgemaakt te worden bij de medewerkers die het betreft.  

 

Communicatie 

Verdere communicatie volgt bij het verder invoeren van de Woo.  

 

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  

Niet van toepassing.  

 

Andere uitvoeringsgevolgen en risico’s 

Niet van toepassing.  

 

Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Bijlagen 

Voorgestelde besluit. 
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Aanwijzing Woo-contactpersoon algemeen bestuur 

 

Het algemeen bestuur van GBLT, 

 

Gelezen het voorstel; 

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid; 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

 

De medewerkers van GBLT in functie van fiscaal juridisch beleidsmedewerker aan te wijzen als Woo-

contactpersoon voor het algemeen bestuur, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid. 

 

Artikel 2 

 

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag nadat het besluit is genomen. 

 

 

Aldus besloten op 30 november 2022 , 

 

 

 

R.A.C. de Haan 

Directeur 

 

 

 

 

B.J. van Vreeswijk 

Voorzitter algemeen bestuur  

 

 

 

 


