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Inleiding

 
Op 11 september 2013 heeft de heer G. de Kleine te Emmen een verzoek ingediend bij Provinciale 
Staten van Drenthe (hierna: PS) tot: 
1. opheffing van de geheimhouding op en 
2. openbaarmaking van het archief van de onderzoekscommissie EuroChamp. 
De heer De Kleine vraagt PS dit te bespreken in een openbare vergadering. 
 
Ter voorbereiding van de afhandeling van het verzoek is vanuit de griffie extern juridisch advies ge-
vraagd over de juridische procedure (bijgevoegd). 
 
Naar aanleiding van de ontvangst van het verzoek is ambtshalve nadere informatie opgevraagd bij de 
heer De Kleine. Deze informatie is per mail verstrekt op 17 en 19 september en 7 oktober jl. Hieruit 
blijkt dat het verzoek van de heer De Kleine concreet gericht is op de volgende documenten. 
1. Alle notulen van de door de provinciale onderzoekscommissie gehouden vergaderingen, die in 

2009 onderzoek heeft gedaan naar de vroegtijdige verspreiding van het EuroChamp-rapport,  
zoals opgesteld door Deloitte; 

2. Alle verslagen van de besloten interviews die door de provinciale onderzoekscommissie zijn afge-
nomen (voor de lijst van betreffende personen wordt verwezen naar bijlage 6 van het rapport ‘Het 
lek onder de loep’); 

3. Alle (schriftelijke) adviezen die door de twee medewerkers van het door de provincie ingehuurde 
Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) aan de leden van de provinciale onderzoeks-
commissie zijn verstrekt; 

4. De telefoongegevens die voormalig VVD-gedeputeerde Klip aan de provinciale onderzoeks-
commissie heeft moeten verstrekken, althans dat deel dat betrekking heeft op gesprekken tussen 
de mevrouw Klip en verzoeker tussen 10 en 27 november 2008. 

 
Op het dossier van de toenmalige provinciale onderzoekscommissie EuroChamp is met toepassing 
van artikel 25 van de Provinciewet door Provinciale Staten geheimhouding opgelegd. De geheim-
houding geldt zolang deze niet is opgeheven door PS. 
 
De voorzitter heeft kennis genomen van het juridische advies en betrekt de volgende overwegingen bij 
zijn voorstel aan PS. 
 
De provinciale onderzoekscommissie EuroChamp is destijds ingesteld door PS. Er werd geheim-
houding opgelegd om betrokkenen te kunnen horen in vertrouwelijkheid en zo een beter resultaat te 
kunnen boeken ten opzichte van het eerdere rapport van KPMG over de kwestie EuroChamp. 
De geheimhouding geldt voor leden van de onderzoekscommissie, inclusief de voorzitter, de toen-
malige griffier van PS die tevens secretaris was van de onderzoekscommissie, geïnterviewden en 
betrokken adviseurs.  
 
Beoordeling van een verzoek tot opheffing van de geheimhouding en het nemen van een besluit 
daarover, is voorbehouden aan PS. 
 
Opheffing van geheimhouding kan worden overwogen op verzoek van de volgende direct belang-
hebbenden: de leden van de onderzoekscommissie, inclusief de voorzitter en secretaris, de geïnter-
viewden en betrokken adviseurs. Een dergelijk verzoek moet zijn onderbouwd met redenen waarom 
belanghebbende schade meent te ondervinden van de opgelegde geheimhouding.  
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Buiten genoemde kring kan een derde slechts in zeer bijzondere omstandigheden een direct belang 
hebben bij het opheffen van de op de stukken berustende geheimhouding. De onderzoekscommissie 
heeft geen interviews met de heer De Kleine gehouden. Nu het hier niet gaat om stukken die recht-
streeks betrekking hebben op verzoeker, is voor hem geen sprake van een direct belang. 
 
Daarnaast geldt dat zelfs na een eventuele opheffing van de geheimhouding op grond van artikel 
151c, lid 7 van de Provinciewet geheimhouding in tact zal blijven wat betreft de verslagen van beslo-
ten verhoren.  
 
Verder zijn telefoongegevens niet openbaar op grond van artikel 10, 2e lid onder g. van de Wob.    
Persoonlijke en zakelijke gesprekken vallen onder bestuurlijke intimiteit. 
 
Relevant in bovenstaande overwegingen zijn tevens de uitspraken van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak, in relatie tot het belang van vertrouwelijk onderzoek door een openbaar bestuur (ABRvS 
23.09.2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8264 en ABRvS 20.04-2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1879 en 
ABRvS 19-01-2001,ECLI:NL:RVS:2011:BP1317). 
 
Op grond van bovenstaande is de constatering dat de heer G. de Kleine geen direct belanghebbende 
is met betrekking tot het honoreren van een verzoek tot opheffing van geheimhouding van het onder-
zoeksdossier EuroChamp. Voorgaande betekent dat Provinciale Staten wordt geadviseerd ook geen 
besluit daartoe te overwegen, voor te bereiden en formeel vast te stellen.  
 

Advies 
 
Geadviseerd wordt het verzoek van betrokkene af te wijzen. 
 

Bijlagen 
 
1. Brief van de heer G. de Kleine van 11 september 2013. 
2. Juridisch advies van Pro Facto van 7 september 2013 over de beslissing op een verzoek om  

opheffing van geheimhouding. 
 
 
 
 
Assen, 4 november 2013 
Kenmerk: 45/SG/201301293 
 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe van 4 november, kenmerk 
45/SG/201301293; 
 
zijn van mening dat de heer G. de Kleine geen direct belanghebbende is met betrekking tot het hono-
reren van een verzoek tot opheffing van geheimhouding van het onderzoeksdossier EuroChamp; 
 
dit betekent dat Provinciale Staten ook geen besluit daartoe overwegen, voorbereiden en formeel 
vaststellen; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
het verzoek van betrokkene af te wijzen. 
 
 
 
 
Assen,  
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 



G.W. de Kleine,

fulianastraat 138,
7877lL EMMEN.

E-mail: gerard.dekl ei ne@ gmail.com

Telefoon: 06-24 57 63 68.

Emmen, 11 september 2013.

0nderwerpen

a. Verzoek tot opheffing geheimhouding en openbaarmaking archief
onderzoekscommissie Eurochamp.

b. Standpunt Provinciale Staten inzake vernietiging dienstmobiele telefoniegegevens
voormalig WD-gedeputeerde Klip.

Aan Provinciale Staten van Drenthe,
Tav Statengriffier mevrouw S. Buissink.

Geachte Statenleden,

0p 9 januari20IZ en op 20 januari 20!2heb ik per e-mail en met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur [Wob) de provincie Drenthe i.c. het college van Gedeputeerde
Staten van Drenthe verzocht om toezending van documenten.

Alle door mij opgevraagde paperassen houden verband met het door de provinciale
onderzoekscommissie ingestelde onderzoek in het voorjaar van 2009 als bedoeld in
artikel l-51-a Provinciewet in het Eurochamp-dossier. Die documenten maken deel uit
van het archief van de onderzoekscommissie en liggen achter slot en grendel in de
kelder van het Asser provinciehuis.

Uw Staten hebben in de vergadering van2 juli 2009 op grond van artikel 25
Provinciewet namelijk besloten ten aanzien van de stukken uit dit archief, die als
vertrouwelijk zijn aangemerkt, geheimhouding op te leggen. Het opleggen van die
geheimhouding heeft tot gevolg dat de betreffende stukken op grond van de Wob niet
openbaar gemaakt mogen worden.

Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten mij de volgende gegevens niet te
verstrekken:

alle notulen van de door de provinciale onderzoekscommissie gehouden
vergaderingen, die in 2009 onderzoek heeft gedaan naar de vroegtijdige
verspreiding van het Eurochamp-rappor! zoals opgesteld door Deloitte;
alle verslagen van de besloten interviews die door de provinciale
onderzoekscommissie zijn afgenomen, zie voor de lijst van betreffende personen
bijlage 6 van het rapport'Het lek onder de loep';
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alle adviezen die door de twee medewerkers van het door de provincie
ingehuurde Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) aan de leden van
de provinciale onderzoekscommissie zijn verstrekt;
de telefoongegevens die voormalig WD-gedeputeerde Klip aan de provinciale
onderzoekscommissie heeft moeten verstrekken, en dan uitsluitend de gegevens
die betrekking hebben op de gesprekken die voornoemde en voormalig
gedeputeerde met schrijver dezes heeft gevoerd ten tijde van de
onderzoeksperiode van de provinciale onderzoekscommissie, te weten L0
november 2008 tot 27 november 2008.

De voorzitter van Gedeputeerde Staten, commissaris der koning facques Tichelaar
(PvdAJ, heeft mij op 2 februari 20TZ op dit laatste en netelige punt per brief het
volgende meegedeeld.

'Ten aanzien van de telefoongegevens genoemd in uw verzoek onder 5 kan worden
opgemerkt dat het gaat om gegevens die destijds bij de provider van de provincie zijn
opgevraagd. De gegevens zijn in het kader van het onderzoek niet aan de
onderzoekscommissie verstrekt. Wel zijn de leden van de commissie in de gelegenheid
gesteld om van deze gegevens kennis te nemen. De gegevens zijn vervolgens met het oog
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vernietigd.'

Stel dat de bewering van Tichelaar klopt en dat de leden van de commissie in de
gelegenheid zijn gesteld om van deze gegevens kennis te nemen, dan rijzen er voorlopig
negen gerechtvaardigde vragen:

Waarom zijn de gegevens (nummers van in- en uitkomende gesprekken van voormalig
WD-gedeputeerde Klip in de onderzoeksperiode L0 tot 27 november 2008) niet aan de
onderzoekscommissie verstrekt?

Wie en waarom heeft die oekaze uitgevaardigd?

Hebben de leden van de onderzoekscommissie tegen dat bevel bezwaar gemaakt? Zo ja,
bij wie? En wat was het antwoord?

Hebben leden van de onderzoekscommissie van de mogelijkheid tot inzage
daadwerkelijk gebruik gemaakt?

Zo ja, welke leden hebben daarvan gebruik gemaakt?

En over exact welke periode in november 2008 hebben de dienstmobiele telefonische
gegevens van voormalig gedeputeerde Klip dan betrekking? De eerste onderzoeksweek,
of /en ook de tweede onderzoeksweek van de provinciale onderzoekscommissie?

Stuk voor stuk gerechtvaardigde vragen die de leden van de commissie met gerust hart
in het openbaar kunnen beantwoorden zonder hun geheimhoudingsplicht te schenden,
enzij niet in het door hen zo gevreesde cachot belanden.

Wel weten u en ik dit: het lid Sietze de Jong (CDA) van de onderzoekscommissie draagt
merkwaardig genoeg in ieder geval geen spat kennis van de door Tichelaar genoemde en



vaag omschreven gegevens en de mogelijkheid die in te zien. Zie daartoe een door RTV
Drenthe op YouTube geplaatst filmpje uit september 2009.

Daarin is een onthutste De f ong te zien en te horen over de vele telefonische contacten
en sms-verkeer tussen mij en voormalig WD-gedeputeerde Klip gedurende de eerder
aangehaalde onderzoeksperiode 10 november 2008 tot27 november 2008.

Die door mij bij de fractievoorzitters van de politieke partijen aangeleverde aantallen -
nota-afschriften van mijn provider en ingediend op 2 september 2009- moeten
minimaal corresponderen met de door voormalig WD-gedeputeerde Klip ingediende
gegevens, en hadden bijgevolg alle alarmbellen bij de leden van de
onderzoekscommissie doen laten afgaan.

Echter, nu het sein bij hen kennelijk niet op vuurrood heeft gestaan, doemt de logische
vraag op welke dienstmobiele telefoniegegevens door voormalig WD-gedeputeerde Klip
aan de onderzoekscommissie heeft verstrekt?

En welke juist niet?

Bij welke juist niet ligt het motief voor de hand:

Voormalig WD-gedeputeerde Klip wilde met alle geweld voorkomen dat de leden van
de onderzoekscommissie met eigen ogen konden vast stellen dat voormalig WD-
gedeputeerde Klip in de tweede onderzoeksweek elke dag telefonisch contact met mij
had. De journalist die in Dagblad van het Noorden schreef over Eurochamp en die door
voormalig WD-gedeputeerde Klip bewust en in strijd met haar bestuurlijke
gedragscode, van geheime informatie werd voorzien.

Op de handelwijze -het vernietigen van de dienstmobiele telefoongegevens van
voormalig WD-gedeputeerde Klip-, kom ik later in deze brief terug.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om mijn Wob-verzoek niet te honoreren heb
ik op 2B februari 20'J,2 een bezwaarschrift ingediend. Dat is vervolgens behandeld door
de Commissie rechtsbescherming.

Tijdens de openbare zitting op 16 april20L2 heb ik ten overstaan van de Commissie
rechtsbescherming een toelichting gegeven op mijn Wob-verzoeken, zie bijlage 1.

Op 23 mei 2072luidt het eenstemmige advies van de commissie aan Gedeputeerde
Staten als volgt: het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven , ziebijlage 2.

Echter, de voorzitter van de Commissie rechtsbescherming merkt op pagina 4 van het
advies onder meer het volgende op: [...) 'Op basis van het onderzoeksarchief stelt de
voorzitter van de commissie vast dat de documenten 1, 2 en 4 zich bevinden in dat
dossier en voorzien zijn van het predicaat vertrouwelijk. Uit de verklaring van
overbrenging van de statengriffier blijkt onomstotelijk dat Provinciale Staten ten
aanzien van de vertrouwelijk aangemerkte stukken geheimhouding heeft opgelegd. De
vraag of Provinciale Staten al dan niet terecht hiertoe hebben besloten, is naar de



mening van de commissie voorbehouden aan Provinciale Staten aan wie de bevoegdheid
tot geheimhouding door de wetgever is opgelegd' [...).

In minder technisch Nederlands maakte de voorzitter van de Commissie
rechtsbescherming mij ter zitting duidelijh dat ik, behalve voor de enigszins trage route
van de Wob-procedure, ook kan kiezen voor de betrekkelijk korte klap: de leden van
Provinciale Staten in Drenthe verzoeken tot opheffing geheimhouding en
openbaarmaking archief onderzoekscommissie Eurochamp. Zij zijn staatsrechtelijk
gezien immers de opperste politieke baas in de provincie Drenthe.

Dat doe ik bij deze

Ik stel het op prijs wanneer uw Staten in de eerstvolgende plenaire vergadering na het
zomerreces, mijn verzoek tot opheffing en openbaarmaking geheimhouding archief
onderzoekscommissie Eurochamp agenderen en daarover in het openbaar
beraadslagen.

Leidraad in het debat zou onder meer deze brief - zie daartoe ook de internetversie van
deze brief: rimpels-gerarddekleine.blogspot.com/ - en mijn toelichting op de Wob-
verzoeken [bijlage 1J kunnen zijn,

Voorts verwijs ik uw Staten in dit verband nadrukkelijk naar het gestelde op pagina 52
van het rapport'Het lek onder de loep.'

Citaat: 'De onduidelijkheid die bestaat over de aard van het contact en hetgeen er in de
contacten tussen gedeputeerde Klip en de journalist de heer De Kleine ter sprake is
gekomen, wekt eveneens de indruk dat in strijd met artikel 4 is gehandeld. Daarbij moet
worden opgemerkt dat de vriendschap met deze journalist, welke leidde tot veelvuldig
telefonisch contact, deze schijn versterkt. Temeer als daar door de betrokken personen
geen transparantie wordt betracht.

Mevrouw Klip is tegenover de commissie niet op eigen initiatief begonnen over haar
vriendschap met de journalist. Naar de mening van de commissie had zij zich moeten
realiseren dat deze vriendschap een relevant gegeven zou kunnen betekenen voor het
onderzoek van de commissie. De commissie vindt datzij deze vriendschap en de vele
contacten al in het voorgesprek ter sprake had moeten brengen."

B. Vernietiging dienstmobiele telefoniegegevens voormalig WD-gedeputeerde Klip

Het is waarlijk te gek voor woorden dat de door voormalig WD-gedeputeerde Klip
ingeleverde dienstmobi el e tel efoniegegevens zij n vernieti gd.

De door de commissaris der koning Tichelaar aangedragen drijfveer -'De gegevens zijn
vervolgens met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vernietigd.'-,
is een drogreden.

Het gaat namelijk om de gegevens van de dienstmobiele telefoon van voormalig VVD-
gedeputeerde Klip, niet om haar privételefoon. En dus is haar persoonlijke levenssfeer



niet in het geding. Wel is het handelen van voormalig WD-gedeputeerde Klip als
openbaar bestuurder in het geding.

Naar mijn stellige overtuiging is de vernietiging van de dienstmobiele telefoniegegevens
van voormalig WD-gedeputeerde Klip in strijd met het gestelde in de Archiefiruet.

De overheid produceert veel informatie. De Archiefi,vet bepaald dat deze informatie
bewaard moet blijven, zodaL iedereen kan terugzien hoe de overheid haar taken vervult
en heeft vervuld.

Een overheidsorganisatie moet bijvoorbeeld verantwoording afleggen bij een
parlementair onderzoek of een rechtszaak. De overheid moet ook altijd in staat zijn
verantwoording af te leggen als de rechten van een individuele burger of het algemeen
belang in het geding zijn. Bepaalde informatie -zeg maar het geheugen van onze
samenleving- moet daarom lange tijd voorhanden blijven.

Gelet hierop vraag ik mij als erkend belanghebbende en benadeelde in deze kwestie
ernstig af, of Tichelaar zich schuldig heeft gemaakt aan het verdoezelen van materiaal
inzake de dienstmobiele telefoniegegevens van voormalig WD-gedeputeerde Klip, en hij
zich bijgevolg vergrepen heeft aan het eveneens verwerpelijke en strafbare verschijnsel
van misbruik van macht.

Zie daartoe nogmaals bijlage 1, waaruit meer dan eens blijkt hoe cruciaal de
dienstmobiele telefoongegevens van voormalig WD-gedeputeerde Klip zijn als het gaat
om waarheidsvinding in de affaire Eurochamp.

En daar, geachte Statenleden, was het allemaal om te doen: waarheidsvinding; niet
meer, niet minder.

Het is mede om die reden dat ik uw Staten vraag de handelwijzevan Tichelaar -
vernietiging dienstmobiele telefoniegegevens voormalig gedeputeerde KIip- langs de
politieke meetlat te leggen.

Tot slot en ter verdere ondersteuning van mijn verzoek tot opheffing geheimhouding en
openbaarmaking archief Eurochamp, het volgende.

Op 16 juni 2009 is voormalig WD-gedeputeerde Klip in de statenzaal onder ede
verhoord over haar bestuurlijke rol in het vraagstuk Eurochamp.Zij heeft op die dag
meinedige verklaringen afgelegd door desgevraagd spijkerhard te ontkennen dat zij mij
als toenmalig journalist van Dagblad van het Noorden bewust en bijgevolg doelgericht
van geheime informatie heeft voorzien inzake het gelekte Deloitte-rapport, welke ik in
de kolommen van Dagblad van het Noorden heb verwerkt.

Echter, op 16 september 2009 geeft voormalig WD-gedeputeerde Klip in het door mij
afgedwongen en zogeheten meineed debat ten langen leste toe, datzij ten tijde van de
onderzoeksperiode -10 november 2008 fot27 november 2008- wél degelijk met mij
over het geheime Deloitte-rapport heeft gesproken en mij dienaangaande van geheime
informatie heeft voorzien.



Haar schoorvoetende bekentenis van liegen onder ede kwam het toenmalige college van
Gedeputeerde Staten op een motie van wantrouwen te staan, die louter dankzij de
krappe meerderheid van de coalitie in de Staten is verworpen.

Tot tweemaal toe heb ik aangifte gedaan jegens voormalig WD-gedeputeerde Klip op
verdenking van meineed. Beide aangiftes zijn door het Openbaar Ministerie [OM) te
Assen geseponeerd. Conform artikel 12 Wetboek van Strafuordering heb ik vervolgens
mijn beklag gedaan bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Het Gerechtshof oordeelde
eerder dit jaar dat het OM terecht geseponeerd heeft.

Dit sepot heeft als code 02: de verdachte (voormalig WD-gedeputeerde Klip) wordt niet
strafrechtelijk vervolgd wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

Anders geformuleerd: de keuze van het OM voor sepot wil geenszins zeggen dat
voormalig WD-gedeputeerde Klip zich niét schuldig heeft gemaakt aan meineed

Het dossier Eurochamp is een inktzwarte bladzijde -onder meer door obstructie
waarheidsvinding, meermalen gepleegd- in de Drentse provinciale politiek. Liegen en
bedriegen streden in deze bundel van intriges om een twijfelachtig plekje op de eerste
rang. Ergo, het stelselmatig liegen en bedriegen van met name voormalig WD-
gedeputeerde Klip heeft zelfs gezegevierd. Politieke zedeloosheid loont in Drenthe,
blijkbaar.

Geachte Statenleden, ik roep u op, en in het bijzonder de vertegenwoordigers van de
toenmalige coalitie PvdA, WD en CU, uw in meer of mindere mate besmeurde politieke
blazoen smetteloos te witten: hef daartoe de geheimhouding archief
onderzoekscommissie Eurochamp op en draag het college van Gedeputeerde Staten op
om mij, als belanghebbende en benadeelde, die ongecensureerde stukken ter hand te
stellen.

Vanzelfsprekend ben ik bereid de volksvertegenwoordigers uit uw Staten te woord te
staan die voorafgaande aan het debat een nadere toelichting op mijn indringende
verzoek wensen.

Tegen alle Statenleden zeg ik ter afsluiting: tel de zegeningen van het veel bezongen en
te weinig gepraktiseerde duale systeem en toon uw pure politieke onaftrankelijkheid.

- -ì

Was gefekgwd,
,¿ ,"

L
Gerard de Kleine.

Bijlagen:

a. toelichting verzoeken Wet openbaarheid van bestuur;
b. advies Commissie rechtsbescherming.
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Emmen, 15 april 2012.

Aan de Commissie rechtsbescherming.

Onderwerp: toelichting verzoeken Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Geachte leden van de Commissie rechtsbescherming,

In de maand november 2008 heb ik met WD-gedeputeerde Klip 133 telefonische
gesprekken gevoerd, en zond ik haar 145 sms'en.

Het precieze aantal en de op initiatief van WD-gedeputeerde Klip met mij gevoerde
telefonische gesprekken, is voor mij slechts een klein beetje gissen. Ditzelfde geldt voor
haar aan mij gerichte sms-berichten.

Want dit weet ik: het zijn er wis en waarachtig zeker zoveel geweest als mijn 133
telefonische gesprekken met WD-gedeputeerde Klip en de 145 sms'en die ik haar
gestuurd heb.

In de weken voorafgaand aan het verhoor onder ede door de leden van de provinciale
onderzoekscommissie, die vergeefs hebben geprobeerd te achterhalen wie het geheime
rapport van Deloitte inzake EuroChamp uit het Asser provinciehuis heeft gelekt, vraagt
WD-gedeputeerde Klip mij of ik bij mijn provider kan achterhalen hoe vaak ik in
november 2008 telefonisch contact met haar heb gehad.

Zoals gezegd: 133 gesprekken en L45 sms'en.

De schrik slaat WD-gedeputeerde Klip om het hart.

Kun, wil en durf je als respectabele gedeputeerde met je volle verstand ten overstaan
van de provinciale commissie met droge ogen en onder ede beweren, dat het louter om
privécontacten ging, en dat onze conversaties werkelijk niets te maken hadden met het
geheime Deloitte-rapport?

Nota bene tal van telefonische contacten met de journalist die in Dagblad van het
Noorden artikelen over EuroChamp schreef ...

Ja, dat alles kon WD-gedeputeerde Klip. Koeltjes, zelfs. Ik verwijs naar het gestelde in
het rapport'Het lek onder de loep'.

|a, dat alles kon WD-gedeputeerde Klip. Koeltjes, zelfs. Ik verwijs naar het audiovisuele
verslag van de hoorzittingen onder ede:

http://videoverslag.drenthe.nl/Vergaderingen/0nderzoekscommissie-
Eurochamp/2009

0p 13 juni 2009, drie dagen voor haar verhoor ede, spreken WD-gedeputeerde Klip en
ik elkaar in Wezup. Zij adviseert mij de aan mij gerichte oproep van de provinciale
onderzoekscommissie om gehoord te worden, te negeren.



'Gerard, de commissie weet dat jij met KPMG hebt gesproken en hun informant bent. Als
jij gaat, maken ze je afr.

Ik wil bijvoorbeeld weten of die stellige bewering van WD-gedeputeerde Klip klopt.
Vandaar mijn W0B-verzoeken.

WD-gedeputeerde Klip belooft tijdens dat onderhoud in Wezup naar waarheid te
verklaren tijdens haar aanstaande verhoor onder ede. En datze desgevraagd ook zal
verklaren over mijn 22 telefonische met haar gevoerde gesprekken en 7 4 van mij aan
haar gerichte sms'jes in de voor haar cruciale tweede onderzoeksweek van de
provinciale onderzoekscommissie.

Om het geheugen even op te frissen: de provinciale onderzoekscommissie deed
onderzoek over het tijdvak 10 tot 27 november 2008, de dag van openbaarmaking
Deloitte-rapport.

Vanaf 18 november 2008 -terzijde: die dag verschaft WD-gedeputeerde Kip mij bij haar
thuis te Dalen inzage in een intern provinciaal document waarin opgesomd staat wie de
uitverkorenen zijn die het geheime Deloitte-rapport rechtens in hun bezit hebben-, tot
en met 24 november 2008 gingen de telefonische conversaties tussen mij en WD-
gedeputeerde Klip en omgekeerd, namelijk bij voortduring over het geheime Deloitte-
rapport.

Sterker, zonder de hulp van WD-gedeputeerde Klip -terzijde: zij verstrekte mij op
vrijdag 21 november 2008 telefonisch de unieke code van het geheime Deloitte-rapport,
waardoor ik zeker wist dat mijn daarmee corresponderende exemplaar uit het
provinciehuis kwam-, had ik als journalist qua informatie droog als een woestijn
gestaan.

0p 16 juni 2009 wordt WD-gedeputeerde Klip onder ede gehoord. Gek genoeg wijkt de
provinciale onderzoekscommissie opzichtig af van de onderzoeksopdracht. De

commissie hoort WD-gedeputeerde KlÍp uitsluitend over de eerste onderzoeksweek: 10
tot en met14/15 november 2008.

Waarom opzichtig afwijken van de strikte onderzoeksopdracht, wil ik bijvoorbeeld
weten. Wie en waarom heeft dit geregisseerd? Vandaar mijn WOB-verzoeken.

En, heeft WD-gedeputeerde Klip mij in Wezup om de tuin geleid en had zehaar
strategie geheel en al afgestemd op de bewust beperkte verstrekking van haar
dienstmobiele telefoniegegevens aan de provinciale onderzoekscommissie, en wist WD-
gedeputeerde Klip vooraf dalzij uitsluitend gehoord zou worden over de eerste
onderzoeksweek? En zo ja, van wie had zij die informatie? Was dat wellicht de voorzitter
van de provinciale onderzoekscommissie, het statenlid L. Bomhof tevens partijgenoot
van WD-gedeputeerde Klip? Vandaar mijn WOB-verzoeken.

Naar waarheid verklaart WD-gedeputeerde Klip trouwens tijdens het verhoor onder
ede, dat de telefonische contacten tussen haar en mij en vice versa in die eerste
onderzoeksweek van de provinciale onderzoekscommissie privé waren.



Maar WD-gedeputeerde Klip loopt door de woordkeus in haar eigen meinedige mes. Zij
verklaarde onder meer dat zij 'nooit'met mij over het geheime Deloitte-rapport heeft
gesproken. Dat absolute'nooit'valt binnen het onderzoeksraamwerk van de provinciale
onderzoekscommissie, te weten: 10 tot 27 november 2008.

WD-gedeputeerde Klip heeft, gelet op dat feit, bijgevolg haar dure eed om de waarheid
te spreken niet gestand gedaan.

Ik zoek daarom op L7 juni 2009 telefonisch contact met de provinciale
onderzoekscommissie. Ik vraag via toenmalig statengriffier Inge Rozema aan de leden
van de onderzoekscommissie WD-gedeputeerde Klip nogmaals te horen, maar dan
toegespitst op onze professionele contacten [zij als mijn bron, ik als journalist) in de
periode 18 tot en met 24 november 2008. De commissie weigert.

Waarom die weigering, wil ik bijvoorbeeld weten, Wiens stem is daarin beslissend
geweest? Vandaar mijn W0B-verzoeken.

Op 2 september 2009 doe ik als burger die kennis draagt van een misdrijf tegen WD-
gedeputeerde Klip aangifte op verdenking van meineed, gepleegd op L6 juni 2009 in de
statenzaal van Drenthe.

0p 7 september 2009 deelt het openbaar ministerie te Assen mij mee dat na bestudering
van de stukken [personen zijn niet gehoord), er geen vermoeden van een strafbaar feit is
en er geen vervolgstappen ondernomen worden.

0p 2 september 2009 heb ik tevens de Drentse statenleden geTnformeerd over de
verdenking meineed en heb ik hen diverse stukken als bijlagen, zoals een uitdraai van de
reeds aangehaalde telefoongesprekken die ik met WD-gedeputeerde Klip heb gevoerd
en de sms'en die ik haar gestuurd heb, doen toekomen. Ik verwijs naar het archief van de
provincie Drenthe.

Dit alles was aanleiding voor een spoeddebat op 16 september 2009 in de staten van
Drenthe, dat uitmondde in een motie van wantrouwen tegen het gehele college van
gedeputeerde staten. Die motie is verworpen. Ik verwijs naar het audiovisuele verslag:

september/18:30

In dit debat erkent WD-gedeputeerde Klip, en in glasheldere tegenspraak met haar
onder ede afgelegde verklaringen op 16 juni 2009, wel degelijk tijdens de
onderzoeksperiode van de provinciale onderzoekscommissie met mij over het geheime
Deloitte-rapport te hebben gesproken.

Feitelijk heeft WD-gedeputeerde Klip toen tevens toegegeven dat zij met onder meer
die voor mij belangwekkende informatieverstrekking, haar ambtsgeheim heeft
geschonden; nota bene met medeweten van de rest van het college van gedeputeerde
staten.



Zie daartoe de samenvattende besluitenlijst van de vergadering van de provinciale
staten van Drenthe 16 september 2009, pagina 3 en ik citeer: 'Ze heeft het feit, datzlj
bovenbedoelde informatie heeft verstrekt aan de journalist, al eerder gedeeld met het
college en de coalitiepartners. Zij vond het niet noodzakelijk om dat ook aan de

onderzoekscommissie te melden. Er werd niet expliciet naar gevraagd. Voor het overige
meent zij, dal de journalist feiten en fictie door elkaar haalt.'

Een meewarig'ja,ja', is hier op z'n plaats.

Het quasi-spijt-me-verweer van WD-gedeputeerde Klip bevatte voorts deze kletskoek:
ik had het interne provinciale document van de keukentafel te Dalen gegrist en mijn
telefoontje over de unieke code van het geheime Deloitte-rapport had haar danig
verrast. En in die toestand van verrassing had WD-gedeputeerde Klip antwoord
gegeven. Welnu: niets verrassing, een dag van te voren hadden WD-gedeputeerde Klip
en ik afgesproken dat ik over die unieke code zou bellen.

Geachte leden van de commissie rechtsbescherming: dit zijn wederom verwerpelijke
leugens van WD-gedeputeerde Klip. Ik hoor, met een beetje fantasie, het helse
hanendeuntje klinken uit het bijbel verhaal over de historische figuur Petrus.

Als ik op woensdag 18 november 2008 bij WD-gedeputeerde Klip thuis een rioolrat van
een journalist ben gewees! zoals door WD-gedeputeerde Klip impliciet gesteld tijdens
het finale statendebat op 1-6 september 2009, waarom vraagt zij mlj dan in hemelsnaam
om op 4 december 2008 de provinciale top van de WD -te weten: toenmalig WD-
fractievoorzitter Henk van de Boer en eveneens toenmalig WD-gedeputeerde Rob Bats-
in journalistieke zin en aan de keukentafel te Dalen bij te praten over het geheime
Deloitte-rapport?

Als ik een rioolrat van een journalist ben geweest op vrijdag2l, november 2008 waarom
is het dan in hemelsnaam WD-gedeputeerde Klip die, als coördinerend gedeputeerde
van het externe KPMG-onderzoeh mij met klem vraagt in januari 2009 vertrouwelijke
medewerking te verlenen aan het onderzoek van KPMG inzake het lekken van geheime
Deloitte-rapport? Terzijde: die toegezegde vertrouwelijkheid -wat niet verder verteld,
openbaar wordt gemaakt- bleek een wassen neus; daardoor sta ik sinds 2 september
2009 aan de zijlijn als werkloos journalist.

Geachte commissie rechtsbescherming, waar is toch de logica?

Als ik inderdaad een rioolrat van een journalist ben geweest, dan had WD-gedeputeerde
Klip mij op 18 november 2008 namelijk gedecideerd de deur gewezen. Daar is WD-
gedeputeerde Klip assertief genoeg voor, kan ik u uit eigen ervaring verzekeren.

WD-gedeputeerde Klip heeft mij, om haar moverende redenen, echter in het geheel niet
de deur gewezen.

Zij heeft mij tot 18 maart 2009 -terzijde: die dag besloten de Drentse staten het voor
WD-gedeputeerde Klip politieke boemeranginstrument van artikel L51a Provinciewet
in stelling te brengen-, als journalistiek voertuig gebruikt in haar doldrieste poging
PvdA-gedeputeerde Anneke Haarsma uit het college van gedeputeerde staten te



knikkeren. Toen die staatsgreep in zakformaat faliekant mislukte, en WD-gedeputeerde
Klip daarna wakker werd in het oog van een woedende politieke storm, meende zij in
het dossier EuroChamp voortaan te moeten leunen op het broze wapen van de leugen
omzo haar dubieuze rol in dit steekspel, ook wel Deining in Drenthe geheten, te
verdoezelen.

Ik verwijs de leden van de commissie rechtsbescherming naar een door RTV Drenthe op
YouTube geplaatst filmpje uit september 2009. Bovendien is de tekst die er bij staat van
eminent belang en ik verzoek de commissie rechtsbescherming daarvan kennis te
nemen.

Het voormalig CDA-statenlid Sietze de Iong en lid van de provinciale
onderzoekscommissie, is in het YouTube-filmpje te zien en te horen. Hij merkt op dat
mijn uitdraai van telefoongegevens en de hoeveelheid gesprekken en sms-berichten die
ik met WD-gedeputeerde Klip in de tweede onderzoeksweek van de commissie heb
gevoerd/uitgewisseld, voor hem volstrekt nieuw zijn.

Tja, dan rijst de voor de hand liggende vraag welke dienstmobiele telefoongegevens
WD-gedeputeerde Klip eigenlijk bij de provinciale onderzoekscommissie heeft
ingediend? 0f beter gezegd: welke met opzet juist niet?

Vandaar mijn W0B-verzoeken.

Helaas zijn door de provincie Drenthe die wezenlijke gegevens van WD-gedeputeerde
Klip vernietigd ..,

Ik vraag de commissie rechtsbescherming nadrukkelijk over die handelwijze van de
provincie Drenthe een oordeel te vellen.

Terug naar Sietze de fong, voormalig CDA-statenlid.

In een moment van zelfreflectie, zie de tekst bij het eerder genoemde YouTube-filmpje,
vraagt De Jong zich af , of de provinciale onderzoekscommissie conform de
onderzoeksopdracht wel aan waarheidsvinding heeft gedaan.

Daarmee doelde De fong met name op de verklaringen onder ede van WD-
gedeputeerde Klip en haar pertinente weigering/obstructie al haar dienstmobiele
telefoniegegevens over de onderzoeksperiode 10 tot 27 november 2008 beschikbaar te
stellen aan de provinciale onderzoekscommissie.

Die vraag inzake waarheidsvinding heeft De fong kennelijk met'neen'beantwoord.
Vanwege zijn naargeestige ervaringen als lid van de provinciale onderzoekscommissie
vraagt en krijgt hij, na overleg met zijn fractie en de commissaris van de koningin, een
politieke time-out van circa drie maanden.

Een veeg teken aan de wand, zegik als journalist. Daarom heb ik de indringende vraag
van De Jong -heeft de provÍnciale onderzoekscommissie wel aan waarheidsvinding
gedaan?-, in journalistieke zin tot de mijne gemaakt en doe ik deswege een beroep op de
WOB.



Op 9 maart2012 heb ik bij het openbaar ministerie te Assen op grond van een nieuw feit
-de bekentenis van WD-gedeputeerde Klip in het finale statendebat 16 september
2009-, hernieuwd aangifte gedaan op verdenking meineed, gepleegd op L6 juni 2009
door WD-gedeputeerde Klip. Op 29 maart 20L2 deelthet openbaar ministerie mij mee -
na bestudering van stukken en audiovisuele verslagen; personen zijn wederom niet
gehoord-, niet tot vervolging te zullen overgaan.

Op 3 april jongstleden heb ik bij het gerechtshof te Leeuwarden mijn beklag [artikel 12
Wetboek van Strafuordering) over deze en de vorige beslissing gedaan. Ik heb het hof
verzocht het openbaar ministerie te Assen te gelasten alsnog een strafrechtelijk
onderzoek in te stellen tegen WD-gedeputeerde Klip op verdenking van meineed. En
dan een onderzoek door de Rijksrecherche met alle toeters en bellen.

Voor de goede orde: deze notitie die ik nu voorlees, maakt straks ook deel uit van het
dossier zoals dit bij het gerechtshof ligt.

Ten slotte

Ik wiì weten hoe de discussie, menings- en besluitvorming over de conclusies van de
provinciale onderzoekscommissie, neergelegd in het rapport'Het lek onder de Ioep', zijn
verlopen. Vandaar mijn W0B-verzoeken.

Bovendien wil ik exact weten wat de medewerkers van het Bureau Integriteit
Nederlandse Gemeenten aan adviezen hebben gegeven aan de provinciale
onderzoekscommissie, dan wel aan de voorzitter van de provinciale
onderzoekscommissie en eventueel de commissaris van de koningin. Vandaar mijn
WOB-verzoeken.

Geachte commissie rechtsbescherming, gelet op het vorenstaande en met een beroep op
artikel 1L0 van de Grondwet en artikel 10 van het Europese Verdrag van de Rechten van
de Mens, handhaaf ik mijn WOB-verzoeken van 9 januari 2012 en 20 januari 20t2 en
maak ik bezwaar tegen de beslissing van gedeputeerde staten van Drenthe om
voornoemde WOB-verzoeken niet te honoreren.

Ik verzoek de commissie rechtsbescherming daarom het college van gedeputeerde
staten van Drenthe te adviseren de door mij opgevraagde stukken met gepaste spoed
vrij te geven, opdat ik mijn journalistieke werk kan voltooien: het schrijven van een
reconstructie van de werkzaamheden van de provinciale onderzoekscommissie.Zodat
burgers en kiezers van Drenthe eindelijk een helder beeld krijgen van het tot nu toe
politiek troebele EuroChamp-dossier en de door feiten gestaafde kreukrol daarin van
WD-gedeputeerde Klip.

?
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Co n'¡m iss ie rechtsbescherrn i ng
Secreta¡iaat: Postbus 122,9400 AC Assen

teiefoon (0592) 3656 79
rechts bescherm ing@drenthe. n I

Aan:

het college van Gedeputee¡cje Staten van
de provincíe Drenihe

Assen,23meiZ01Z
Ons kenmerk RBZû120024 -A0324564
Onderwerp: Advies betreffende het bezv¡aarschrit van G.W, Ce Kleine tegen de afwij-
zîng van het verzoek om open}äârmaking van documeftten met een beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur

Geacht college,

Aan ce commissie is ler advisering een bezwaarschrift voorgeÍegd van de heer G.W. de Kleine te
Emrnen' Het bezwaarschrift van 28 februari 2012 richtzÍch tegen het besluit veruat in uw biief van
2 februari 20 i2, kenrnerk 51BC&C/2012000892, inzake de beslissing op het verzoek om openbaarma-
king van docurnenten mer eên beroep op de wet openbaarheid van bestuur (woo).

l"iet be$trcden besluit
op I januari 2012, aangevuld op 20 januarj 2012, doet reclamant rnet een beroep op de Wob een
verzoek orn openbaarmaking vsn de volgende docurnenten:
l Alle notulen van de door de provinciale onderzoekscommissie gehouder-l vergaderingen, die in

2009 onderzoek heeft gedaan naar de vroegtijdige verspreiding van het ËuroChamp-rappon, zoais
opgesteld door Deloitte;

2' Alle verslagen van de besloien interviews die door de provinciale onderzoekscommissie zijn afge-
nomen, zie voor de lijst va;r betreffende personen bijtage 6 van het rappÕrt "Het lek onder ce ¡oep,,;3' Alfe correspandentje tussen u (in dit geval commissaris van de koningin J. Tichelaar)en het voor-
malige Wü-statenlid L. Bomhof, die laatste in zijn toenmalige hoedanigheid als voorzitter van deprovinciale onderzoekscommissie en u als voorzi[er van het college van gedeputeerde staten;4' Alle adviezen die dcor de twee medewerkers van het door de provjncie ingehuurde Bureau lntegri-
teit Nederlandse Gemeenten aan de ieden van de provinciale ondereoekscornmissie zijn verstrekt;5' De telefoongegevens die VVD-gedeputeerde Kiip aan de provinciale onderzoekscommissie heeft
moeten verstrekken en dan uitsluiterd de gegevens die betrekkìng hebben op de gesprekken dÍe
voornoemde gederuteerde rnet mij (de heer De Kieine) heeft gevoerd ten tijde van de onder-
zoeksperiode van de provinciale onderzoekscommissie, te r¡veten 10 november Z00B tot en met 27
novern,Ser 2ûÐB;
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6' De Çorrespondentie tussen WD-gedeputeerde Kiip en de provinciale onderzoekscor-ylmissie, dan
'¡¡ej de rroorzilter, over hei verplÌcht verstrekken van cie gegevêns door genoemde gedeputeerde;7 Her" docume¡t waaruit biijkt op weike datu,'ll VVD-geoeputeerde Kljp de telefocngegevens, die
betrekking hebben op gesprekken tussen haar en mij(de heor De Kleine) ten tijde van eerder ge-
noemcje orrderzoeksperiode, heeft verstrekt aan de provincíale onderzoekscommissie;

S Het document waaruit blijkt hoe vaak en waarom u als voorzitter van het cof lege van gedeputeerde
staten (in dit geval wederom de commissaris van de koningin, de heer J. Tichelaar) i:rhoudetijk en
bestuuri4k contact heeftgehad met de provinciale onderzoekscommissie, dan wel de voorzitter;I' De verstrekking van de p!'Ðcessenryerbaal van de openbare hoorzittingen vän de provinciaåe cn-
derzoekscamnr issie;

10' De opgemaakte rapportâges vän elke fase van het onderzoek, u:tgevoerd door de provinciale on-
derzoekscornrn issie,

Op 2 februari ZO12 besluit uw coltege cp het Wob_verzoek.
De gevraagde docurnenten houden verband met hel door de provinciaie onderzoekscommlssie inge-
stelde onderzoek als bedoeld in artikei 151a Provinciewet in het Er-¡rcchamp-dossÌer. De verzochte
oocumenten onder 1, ?, er- 4 van het verzoek van g januari 2012 worden niet door u verslrekt omdat
ten aanzien van de stukken u;t dit archief die als vertrouwelijk zijn aangemerkt, geheimhouding is op-geiegd door Pro'rinciale Staten. Vofgens vaste rechtspraak heeft dit tot gevolg dat de stukken niet opgfonc van de Wob cpenbaar mogen wcrden gemaakt. De verzochte documenten onder 3, 6, Z en g
bestaan niet en kunnen dan ook niet door u worden verstrekt. Met berrekking tot de gevraagde gege-
vens onder 5 van het verzoek merkt u op dai het hier gaat om gegevens die zijn opgevraagd bij de
arovider van de prcvincie en in het kader van he: onderzoek niet aan de onderzoekscommiss:e zijn
verstreki' Ðe leden van de onderzoeksconrmissie zijn wel in de gelegenheÍd gesteld or¡ hiervan ken-
ni5 te n€men' De gegevens zijn vervolgens met het oog op de beschermrng van de persoonlijke ie-
venssfeer vernietigd. Voor wat bet¡'eft de processen-verbaal van de openbare hoorzittingen van de
onderzoekscotÌrmissie en de opgemaakte rapportages van elke fase van het onderzoek verwijst u
naar een link, waar de openbare hoorzittingen terug te vinden zijn op de website van de provincie, De
rapportages bestaan niet en kunnen daarom doo;- u niet worden verstrekt.

Bezwaren
Reclamant is antevreden met de beantwoording vän zijn verzoeken. De mededeling ten aanzien van
punt 3, 5' 6, 7, I en I van zijn verzoeken lleemt l^:ij voorlopig voor kennisgeving aan. Reclamant merkt
cp dat zijn wob-verzoeken zijn ingediend in zijn hoedanigheid van journaiist omdat hij een jourralis-
tÎeke reconsvuÐtie wil maken van de werkzaamhecen van de provinciale onderzoekscom,-nissie inza*
ke de vroogtijdige rr*rspreiding van het Ðeloitte-raÐport. Hiervoor heett reclamant feitenmateriaal no-
dig van cle provtncie, dat de orovincie vooralsnog weigert af te staan. Reclamant stelt dat het om een
maatschappelijk beiaden kwestie gaat (ook wel EuroChamp affalre genoemd), die volgens lrem sterk
leunt op ce iitel van het boek'Þeining van Drenthe'. Die deining verdient naar zijn mening een gede-
çen journalistiek onderzoek. Volgens zi;n journaiisrleke opvatting heelt de Drentse burger, kjezer daar
recht op.

Docr het r'veiger*n van de stukken, genoennd onder 1 , 2 en 4, wordt reclarnant onaanvaardÞaar be-
knot ín de uitoefening van zijn professie als journalist Tegen die handelwijze maakt hij bezwaar, Zijn
bezwaar is bovendlen gestoeld op artikef 1 10 van de Grondwel en artikel 10 Europees verdrag van de
Rechten van de Mens (EVRlLl),
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Uw college wrjst op het algemene uitgangspunt r,,an de Wob: overheidsÌnforrnatie is openbaar tenzij de
Wob bepaalt Cat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarheid, op groad van Ce Wob is
de reden waaro-'l informaiie wordt gevraagd niel van beiang. Voorts mcrkt u op dat de lVob moet
worcen gezien ais een wettelijke beperking van artikel 1ç EVRM, indiezin datin deze ¡retde uitzon-
deringen worden beschreven op hei b*sinsel ,¡ar oÐenbaarheid van overheidsinformatie, neergelegd
in documenten. lr: het bestreclen besJuitzijn degronden uitdeWobvermetd op basiswâarvan u van
oordeel bent dat de gevraagde jnformatie niet kan worden verstrekt. U verwijsl naar de motivering ren
aanzien waaruan de onder 1,2 en 4 bedoelde documenten zijn geweigerd. Nâ raadpleging van de
archieven blijkt dat de geheimhouding op grond van artikel 25 Provinciewet ten aanzien van deze
documenten is opgelegd.

Voorbereíding van hst adv;es
De commissìe heeft pariijen in de gelegenheid gesteld in haar zitting van 16 april 2012 ¿eworden ge-
hoord. Ëen verslag van deze hoorzitting treft u bijgaanC aan.

Ovenregingen vafl de cornmissie
AftvankelíjkheÌd
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend. Het voidoe! ook overigens aan de eisen die de Aìgernene wei
bestuursrecht (Awb) stelt Het bezwaarschrift is dan ook ontvankelijk.

lnhoudelijk
Allereersi merkt de commissie op dat de bevoegdheld om te beslissen op eeír Wob-verzoek bij het
college van gedeputeerde staten berust. Blijkens de verklaring van overbrengiirg van de statengriffÍer
d d' 9 juli 2009 is het onderzceksarchief van de provinciale onderzoeìrscommissie met betrekking tot
het EuroCf':amprapport ove:'gebracht naar het archief in het provinclehuis van het provinciaal bestuur
van Brenthe, welke wordt beheerd dosr het coflege van gedeputeerCe staten. Het Wob*r,erzoek, ge-
riclrt aan de camrnissaris van de koningin, is dan ook terechl doorgestuurd ter afhandeling naar het
college van gedeputeerde staten.

Ten aanzien r¡an de documenten onder 1 ,2 en 4 van het Wob-yerzoek heeft uw college besloten dat
deze ríet kunnen worden verstrekt omdai de documenten onder de geheimhoudingsplicht van artikel
25 Provjnciew*t vallen. Volgens uw coilege staat artikel 25 Provinciewët aan openbaarmaking van de
bedoelde clocurnenten in de weg en is toepassjng van de wob niet meer aan de orde. De çommissie
ziet zich gesteld voor de vraag of uw college op goede gronden tot diT besluit heeft kunnen komen.

lngevolge het bepaalde in afiikel 25, eerste lid, van de Provinciewet kunnen provinciale Staten op
grond van een belang gencemd in artikel 10 van de Wob geheimhouding opleggen ten aanzien van
het Ín een besloten vergedering behandelde e¡ ten aanzien van de inhoud van de si.ukken die aan
Provinciale Staten worden overgelegd. Geheimhouding oratrent het in een besloten vergaderlng be-
handelde worci tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding lvordt dçor hen die bij de be-
handeling aanwezig waren en allen die van het Þehandelde of de stui(ken kennis dragen, in acht Ee-
nomen i.otdat Provinciale Staten haar opheffen.

ln de rechtsp raat van de bestuursrechter wûrdt er met betrekking tot artíkel 25 van de Gemeentev¡et
van uitgegaan lartjkel 25 Provrnciewet is identiek) dat dit artikel moet worden aangemerkt als een
uitputtende regeling inzake openbaarrnaking en geheimhouding, weike als bijzondere regeting voor-
rang heeft boven do wob' Êen geheimtoudingsplicht op grond van artikel2S van deze wet staat aan
toepassing van de lÆet ope::baarheid van bestuur in de weg (Afdeling bestuulsrechtspraak van de



+

Raad van State, urtspraak van 11 sepiember 20t2 LJN 487453 herhaald bij uitspraak van 26 oktober
2005 LJN AU5001 ).

De comrnissie stelt vast dat hieruit volgt dat een verzoek op grond van de Wob crn openbaarmaxing
van stukken ten Êarìzien tìr'aarvar met toepassing van artirel 25 Provinciewet geheimhouding ís opge-
fegd. moet worden afgewezen,

Aan de orde is ve+olgens de vraag oT Provincìalê Staten ap bedoelde stukken geheimhouding heb-
ben opgelegd en ol deze nog steeds bestaat, Om deze vreag te kunnen beantwoorden heeft de voor-
eilter van de carn¡'nissie kennÌs genomen van het onderzaeksarchief met betrekxing tot het Euro-
Champ-rapport. Op basis hiervan en het gestelde ter zitting overweegt de commissie he+. volgende.

Provinciaie Stalen hebben in hun vergadering van 2 juli 2û09 besloten geheimhouding op ie leggen
conforrn altikel 25 v'an de Provìncier¡ret rnet betekking tot de in het achterìiggende dossler van de
onderzcekscotnmissíe aanwezige vertrouwelijke stukken, dle als zoianig zijn aangemerkt. Op basis
van het onderaoeksarchief stelt de voorzitter van de commissie vast dat de documenten onder 1 , 2 en
4 zich bevinden in dat dossier en voorzien zijn van het predlcaat vertrouwelijx, Uit de verklaring van
overbrergÍng van de statengriffier blijkt onomstotelijk dat PrcvÍnciale Staten ten aanzien van dê ver-
iroulvelijk aançemerkte stukken geheimhouding hebben opgelegd. De vraag of Provinciale Staten al
dan niet terecht hiertoe hebben besloten, is naar de mening van de coi"nmissie voorbehouden aan
Provincìale Staten aan wie de bevoegdheid tot geheimhouding door de wetgever is opgelegd. Dit be-
sluit is onaantastbaar en ligt dan ook niël ter beoordeljng voor.
Voofls stelt de commissie vast dat de geheimhouding voor onbeperkie tijd is opgelegd en nimmer is
opgeheven. De documenten waarvan openbaarheid wordi verzocht vallen dus nog st€eds onder de
geheimhoudingsplicht,
De commissìe hecht eraar: hierbij op te merken Cat de vraag of stukken op grond van artlkel 25 Prs-
vinciewet geheinr zijn een andere ís Can de vraag of de siukken op grond van de Wob openbaar zijn
en verstre<t kunnen worden. lmmers op stukken die eenmaal openbaar zìjn kan onmogelìjk geheinr-
houding r¡¡orden opgelegd. De strekking van het cegrip geheim moet näar de menìng van de cornr¡:is-
sie zo r,torden ultgelegd dat informatie waarover wordt beschikt niet aan derden ter beschikking wordt
g€steld of anderszins aan ie openbaarheid wordt prijsgegeven. ln dit verband verwijst de comrnissie
ook naar arlikel272 van het Wetboek van Strafrecht, waaruit volgt dat schending van de geheimplicht
een strafbaar feit oplevert-

Voor zover reclamånt een beroep doet op artikel 110 van de Grondwet, waarin ís bepaald dat de
overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht, en artikel 10 van het EVRM, het recht
op vrijheid van rteningsuiting en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen zonder in-
menging u"o s;r,Ç {r¡{*ir¡;ar g{r¿í19 e rr ongeacht grenzen, overweegt de commissie het volgende.
De wetgever in formele zin kan de grondrechten en vrijheden in een formeel wetteiijke bepaling inper-
ken. Aar geheir"nhouding heeflde wetgeverstrikieeisen verbonden die onderdeel uitmaken van Ce
Provinciewet, de Wob en de Awb. De mogelijkheid van opfegging van geheimhouding op bepaalde
gronden door þestuurlijke arganen is dan ook genormeerd. De inhoudelijke gronden daarvoor zrjn te
vinden in de Wab waaraan artikel 25 van de Provincieuvel refereert. De commissie stelt dan ook vast
dat hei opleggen van geheimhouding geenszins strijdigheid oplevert, omdat de beperkingen bij wet
z¡n voorzien.

Nu op de documenten onder '1 ,2 en 4 geheimhouding op grond van artikel 25 Provinciewet ìs opge-
fegd en Ceze nLrnmer is opgeheven, heeft uw college, gelet op de jurisprudentie dat artikel 25 Pror¡in-
ciewet een bijzondere regeiing inhouüt inzake openbaarheid en geheimhoudrng en voorgaat op de
Wob, op goede gronden besloten de documentel onder 1,2 en 4 niet te verstrekken omdat deze nìet
openbaar kunnen worden gemaakt.



I

Geiet op het voorgaande advÍseert de commissie uw college het bea,rvaarschrift ongegrond te verkla-
ten

Ten overvloeda
Ter zitting heeft de commissie gevraagd naar de totstandkor¡ing van het besluit om de documenten

onder de geheirnhouding van artikel 25 Provinciewet te laten vallen, met name daar waar een toets
aan artikel 10 van de Wob dient plaats te vinden. Uw vertegenwoordiger ter zìtting heeft daarop ge-

antwoord Cat cieze toets heeft plaatsgevonden, ßlaar dat de motivering daarvan niet in het besiuit ìs

vermeld.
De comm?gsie merkt naar aanleiding daarvan ten overvloede het volgende op.

l-1et opleggen ven geheimhouding is rechtstreeks gekoppeld aan de gronden van artikel 10 van de
Wob. DÌt betekent dat geheimhouding uilsluitend kan worden opgelegd met belrekking toå stukken die

niet openbaar zijn op grond van dit artikel uit de Wob, Toepassing van de Wob belekenl dat er een
betangenafweging moet worden geinaakt. Een afweging ìmpliceert een keuze. Uit het dossier heeft de

cornmissje niet kunnen oprnaken hoe deze belangenafweging heeft plaatsgevonden. Oit maakt dal het

besluit niet inzichtelijk tot sïand is gekomen. Aangezien aan het tcepassen van gronden uit de Wsb
strenge motiveringseisen zijn verbonden, adviseert de cornrnissie uw college in gevallen wearbij de
geheimhoudingsverpllchting wordt opgelegd, uitdrukkelijk deze belangenafirueging te verrnelden en

rnet verwijzing naar het toepasselijke onderdeel van artlkel 10 van de Wob te motiveren,

Advies van de commissie
De commissie adviseert eensternmig:
1. het bezwaarschrift ongegrond te ye¡klaren en

2" het best:'eden besluit te handhaven.

Hoogachtend,

de Commissie rechtsbescherming

S.l. Mulder, sec¡'etaris C.M. de Jonge, voorzitter
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 Plaatsbepaling  

1.1 Inleiding  

In haar hoedanigheid van Statengriffier heeft mevrouw mr. drs. S. Buissink Pro Facto ge-

vraagd om advies in verband met een eventueel te behandelen verzoek van een derde om 

opheffing van geheimhouding door provinciale staten van Drenthe van een deel van een 

politiek gevoelig dossier: het ‘Rapport onderzoekscommissie Eurochamp’. 

 

Hierna worden eerst de context en de onderzoeksvragen beschreven. Daarop volgen de 

resultaten en de conclusie van het onderzoek naar en de analyse van de relevante wetsbe-

palingen, literatuur en jurisprudentie. Tot slot wordt ingegaan op de te volgen procedure. 

1.2 Context 

In november 2008 was duidelijk geworden dat het rapport van Deloitte Forensic Services 

inzake Stichting Eurochamp (het Eurochamprapport), een feitenonderzoek naar het hande-

len van het management van de Stichting Eurochamp, voortijdig was verspreid in een perio-

de van geheimhouding.
 1

 Die geheimhouding was nodig geoordeeld, omdat privacygevoelige 

gegevens in het rapport vertrouwelijk moesten blijven in verband met aangifte door de pro-

vincie bij Justitie van vermeende frauduleuze handelingen. Gedeputeerde staten hebben 

daarop de toedracht van het lek laten onderzoeken door het adviesbureau KPMG. KPMG 

heeft haar bevindingen opgetekend in haar rapport d.d. 10 maart 2009  ‘Onderzoek naar 

mogelijke voortijdige verspreiding rapport Eurochamp’. De conclusie van KPMG is dat het 

definitieve rapport van Deloitte buiten het Provinciehuis terecht is gekomen, voordat het 

openbaar is gemaakt op 27 november 2009. KPMG heeft niet kunnen vaststellen op welke 

wijze dit is gebeurd, waar en door wie. Omdat deze uitkomsten voor provinciale staten on-

bevredigend waren, hebben zij op 18 maart 2009 besloten een eigen onderzoek te verrich-

ten. Op 8 april 2009 hebben provinciale staten daartoe een onderzoekscommissie ingesteld. 

Vertrekpunt van het statenonderzoek was het KPMG-rapport. De onderzoeksperiode liep 

van het verschijnen van het definitieve Eurochamprapport (10 november 2008) tot aan de 

openbaarmaking ervan (27 november 2008). Het onderzoekskader had betrekking op een 

drietal onderzoeksvragen. Die komen kort gezegd neer op: wie heeft gelekt en hoe is dat 

                                                            
1
 Bron: ‘Het lek onder de loep’, Rapport van de Onderzoekscommissie Eurochamp d.d. 29 juni 2009 
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gebeurd, welke bestuurlijke/culturele factoren hebben hieraan bijgedragen en wat kan 

worden geleerd van de onderzoeksbevindingen?  

 

Op 29 juni 2009 heeft de onderzoekscommissie Eurochamprapport haar rapport ‘Het lek 

onder de loep’ uitgebracht. In hun vergadering van 2 juli 2009 hebben provinciale staten 

ingestemd met het advies van voornoemde onderzoekscommissie tot het opleggen van 

geheimhouding conform artikel 25 van de Provinciewet (hierna: de ProvW) met betrekking 

tot de in het achterliggende dossier van de onderzoekscommissie aanwezige en als zodanig 

aangemerkte vertrouwelijke stukken. 

 

Momenteel is het zo goed als zeker dat één van de betrokkenen, een journalist, provinciale 

staten zal verzoeken over te gaan tot opheffing van de geheimhouding. Het verzoek van 

deze persoon op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob), om open-

baarmaking van de desbetreffende stukken, is eerder door gedeputeerde staten afgewezen, 

welk besluit in bezwaar op advies van de commissie rechtsbescherming is gehandhaafd. 

Daarbij heeft de adviescommissie van gedeputeerde staten de betrokkene geadviseerd om 

provinciale staten om opheffing van de geheimhouding te verzoeken.  

1.3  Onderzoeksvragen 

De Statengriffier heeft ter voorlichting van het presidium en met het oog op een zorgvuldige 

afhandeling van voornoemd (verwacht) verzoek door provinciale staten gevraagd om nader 

advies over de te verwachten juridische procedure. Daarbij staan de vragen centraal of het 

besluit dat provinciale staten zullen nemen inzake de opheffing van de geheimhouding al 

dan niet geldt als een besluit dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de 

Awb) vatbaar is voor bezwaar en beroep, en welke procedure moet worden gevolgd. 

Is de beslissing op het verzoek om opheffing van de geheimhouding vatbaar 

voor bezwaar en beroep? 

Hoe moet procedureel met het verzoek worden omgegaan?  
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 Onderzoek en Analyse 

Om zicht te krijgen op de antwoorden op de gestelde vragen, wordt eerst het relevante 

wettelijke kader geschetst. Dat bestaat eerst en vooral uit de Awb, de Gemeentewet (hier-

na: de GemW) en de ProvW. Het wettelijke kader leidt de weg naar de conclusie op basis 

van de relevante wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie. 

2.1 Toepasselijke regelgeving 

Artikel 1:2, lid 1, van de Awb definieert het begrip ‘belanghebbende’. Onder belanghebben-

de wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

 

Op grond van artikel 1:3, lid 1, van de Awb wordt onder ‘besluit’ verstaan: een schriftelijke 

beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Lid 

2 van dat artikel bepaalt dat onder ‘beschikking’ wordt verstaan: een besluit dat niet van 

algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Ingevolge 

lid 3 van voornoemd artikel wordt onder ‘aanvraag’ verstaan: een verzoek van een belang-

hebbende een besluit te nemen. 

 

Artikel 8:1 van de Awb bepaalt dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan in-

stellen bij de bestuursrechter. Uitzonderingen daarop zijn genoemd in de artikelen 8:3 tot 

en met 8:5 van de Awb.  

 

In het algemeen dient voordat beroep kan worden ingesteld de bezwaarprocedure te wor-

den gevolgd. Dit is geregeld in artikel 7:1 van de Awb.  

 

Artikel 7:1 van de Awb 

2. Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens 

beroep in te stellen bezwaar te maken, tenzij: 

a.  het besluit in bezwaar of in administratief beroep is genomen; 

b.  het besluit aan goedkeuring is onderworpen; 

c.  het besluit een goedkeuring of een weigering daarvan inhoudt; 

d.  het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4; 

e.  het besluit is genomen op basis van een uitspraak waarin de bestuursrechter met toepassing van  

  artikel 8:72, vierde lid, onderdeel a, heeft bepaald dat afdeling 3.4 geheel of gedeeltelijk buiten  
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 toepassing blijft; 

f.  het beroep zich richt tegen het niet tijdig nemen van een besluit; 

g.  het besluit is genomen op grond van een voorschrift als genoemd in de bij deze wet behorende 

 Regeling rechtstreeks beroep dan wel het besluit anderszins in die regeling is omschreven. 

3. Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld met toepassing van de voorschrif-

ten die gelden voor het instellen van beroep tegen het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. 

 

Zowel het besluit tot het opleggen van de geheimhouding als het besluit tot opheffing van 

de geheimhouding van provinciale staten vinden hun grondslag in artikel 25 van de ProvW. 

Dat artikel luidt als volgt. 

 

Artikel 25 van de ProvW. 

1.  Provinciale staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid 

van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de 

stukken die aan provinciale staten worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding 

omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De ge-

heimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandel-

de of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 

2.  Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de ge-

heimhouding eveneens worden opgelegd door gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning 

en een commissie, ieder ten aanzien van stukken die zij aan provinciale staten of aan leden van pro-

vinciale staten overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 

3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan pro-

vinciale staten overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door provinciale staten in hun 

eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting 

hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 

4.  De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden 

van provinciale staten overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de ver-

plichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan pro-

vinciale staten is voorgelegd, totdat provinciale staten haar opheffen. Provinciale staten kunnen deze 

beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van 

het aantal zitting hebbende leden is bezocht. 

 

In artikel 25 van de ProvW is de ‘eigen’ geheimhouding geregeld. Daarbij gaat het om ge-

heimhouding die het orgaan zichzelf oplegt.
2 

Degenen die van die informatie kennis dragen, 

in de eerste plaats de leden van dat orgaan, zijn tot geheimhouding verplicht. Geheimhou-

ding kan niet zonder meer worden opgelegd, maar moet zijn genormeerd aan de hand van 

de weigeringsgronden in de Wob; alleen als zich een belang voordoet dat in artikel 10 van 

de Wob is vermeld – absolute of relatieve weigeringsgronden – kan geheimhouding worden 

opgelegd. Daarbij hebben provinciale staten beleidsvrijheid. Er is geen plicht tot het opleg-

gen van geheimhouding als zich een absolute weigeringsgrond op grond van de Wob voor-

doet. 

 

Gelet op de daaraan te stellen rechtmatigheidseisen, wordt aangenomen dat voor de moge-

lijkheid van bezwaar en beroep dezelfde eisen gelden voor het besluit tot het opleggen van 

geheimhouding als het besluit tot het opheffen daarvan. Ook daarbij werken, ook al blijkt dit 

                                                            
2
 Het aanpalende stelsel van geheimhouding, waarin het ene bestuursorgaan geheimhouding kan opleggen ten aanzien van 

informatie die dat orgaan aan een ander orgaan verstrekt, valt buiten het bestek van de onderhavige vragen en blijft daarom 

verder buiten bespreking. 
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niet uit de GemW (of de ProvW), de geheimhoudingsbepalingen van artikel 10 van de Wob 

normerend.
3
 

 

Het besluit ex artikel 25 van de ProvW tot het opleggen van geheimhouding ten aanzien van 

bepaalde zaken betekent dat over die zaken niet in het openbaar mag worden gesproken en 

dat die informatie niet aan derden mag worden geopenbaard: het rechtsgevolg van het 

besluit tot oplegging van geheimhouding is dat de plicht ontstaat die informatie niet te 

openbaren.
4
 Een tweede gevolg van het opleggen van geheimhouding is dat daardoor de 

toepassing van het bepaalde in de Wob wordt uitgeschakeld. De Wob wijkt wanneer een 

bijzondere wet in formele zin de openbaarheid of geheimhouding van een bepaald docu-

ment uitputtend regelt. Artikel 25 van de ProvW geldt als een dergelijke uitputtende rege-

ling.  

 

Hoofdregel is dat de geheimhoudingsplicht voortduurt totdat degene die de geheimhouding 

heeft opgelegd, deze weer opheft.  

 

Er is betrekkelijk weinig jurisprudentie over het bovengenoemde artikel 25 van de ProvW. 

De meeste jurisprudentie is gebaseerd op de evenknie in de GemW, te weten: artikel 25 van 

de GemW. Dat artikel luidt aldus. 

 

Artikel 25 van de GemW 

1.  De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur 

(Stb. 1991, 703), omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de 

stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het 

in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding 

wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stuk-

ken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft. 

2.  Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de ge-

heimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder 

ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen. Daarvan wordt 

op de stukken melding gemaakt. 

3.  De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de 

raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende verga-

dering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is 

bezocht, wordt bekrachtigd. 

4.  De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden 

van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft 

opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorge-

legd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die 

blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht. 

 

Andere grondslagen voor het opleggen van geheimhouding in de GemW en de ProvW zijn: 

artikel 55 van de GemW (oplegging geheimhouding door het college van burgemeester en 

wethouders), artikel 86 van de GemW (oplegging geheimhouding door een gemeentelijke 

commissie),  artikel 55 van de ProvW (oplegging geheimhouding door het college van gede-

puteerde staten) en artikel 91 van de ProvW (oplegging geheimhouding door provinciale 

commissie). 

                                                            
3
 In gelijke zin: mr. A.A.L. Beers in ‘Morele vertrouwelijkheidsplicht naast wettelijke geheimhoudingsplicht voor raads- en 

commissieleden’, Gst. 1998/7075, 1  
4
 Mr. S.A.J. Munneke, ‘De reikwijdte van gemeentelijke geheimhoudingsplichten’, Gst 2006, 11. 
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2.2 Wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie  

Met betrekking tot de vraag of het besluit tot het opleggen van geheimhouding appellabel 

is, is onder meer natuurlijk van belang wat de wetgever daarover heeft overwogen bij de 

totstandkoming van de wettelijke regeling. Wat het standpunt van de regering is geweest bij 

de introductie van artikel 25 ProvW is goed verwoord in de conclusie van mr. Machielse 

(ECLI:NL:PHR:2005:AS4610) bij het arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2005 (ECLI:NL:HR:-

2005:AS4610). Daarbij is van belang dat Machielse concludeert dat de wetgever de provin-

ciale geheimhouding op een vergelijkbare wijze heeft willen regelen als de gemeentelijke 

geheimhouding. Dat maakt dat de uitleg van de wetgever en de jurisprudentie over de toe-

passing van artikel 25 van de GemW van betekenis is voor de toepassing van artikel 25 van 

de ProvW. 

 

Ter onderbouwing van het antwoord op de vraag of een besluit tot het opleggen van ge-

heimhouding appellabel is, verwijst Machielse naar de Memorie van Antwoord op de 

GemW, waarin naar aanleiding van een vraag van D66 het punt aan de orde is gekomen wat 

de mogelijkheden zijn voor een raadsminderheid wanneer deze vindt dat geheimhouding 

ten onrechte is opgelegd:  

"In het verlengde hiervan waren de leden van de fractie van D66 van mening, dat 

raadsminderheden de mogelijkheid zouden moeten krijgen zich tot de Arob-rechter te 

wenden wanneer zij menen dat geheimhouding ten onrechte wordt opgelegd. Zij 

drongen hier ten zeerste op aan om te voorkomen dat de criteria van artikel 4 van de 

Wob slechts op politieke gronden zouden worden geïnterpreteerd. Wij zijn van mening 

dat er in beginsel een beroepsmogelijkheid ingevolge de wet Arob bestaat. Het besluit 

van de gemeenteraad geheimhouding op te leggen is immers een concreet besluit ge-

richt op enig rechtsgevolg. Het is geen besluit van algemene strekking, omdat niet 

vooraf bij verordening kan worden bepaald dat iets geheim zal moeten blijven. De be-

slissing tot oplegging van geheimhouding moet van geval tot geval staande de verga-

dering genomen worden. Het raadslid dat het niet eens is met de opgelegde geheim-

houdingsplicht kan zeer wel een direct belanghebbende zijn en ontvankelijk worden 

verklaard. Of een en ander in het concrete geval ook juist is, staat uiteraard ter beoor-

deling van de Arob-rechter."
5 

 

Uit het bovenstaande kan niet meer worden afgeleid dan dat het besluit tot geheimhouding 

mogelijk appellabel is en dat een raadslid dat het daarmee niet eens is, mogelijk belangheb-

bende bij dat besluit is. Daarmee is nog niet gezegd dat elk ingediend bezwaar ook inhoude-

lijk moet worden beoordeeld. 

 

Ook prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens neemt aan dat het besluit tot geheimhouding appella-

bel is.
6
 Dat betekent volgens hem dat de rechter kan toetsen of de voorbereiding en tot-

standkoming van het geheimhoudingsbesluit aan de daarvoor geldende rechtsmatigheidsei-

sen voldoen. Daaronder valt ook de motivering waarom in afwijking van het uitgangspunt 

van openbaarheid is afgeweken ten gunste van beslotenheid en geheimhouding. 

 

Uit de jurisprudentie leek eerst geruime tijd te kunnen worden opgemaakt dat de bestuurs-

rechter het oordeel is toegedaan dat het besluit tot het opleggen van een geheimhoudings-

plicht niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb, om-

                                                            
5
 Kamerstukken II, 1988-1989, 19403, nr. 10, p. 144 

6 
Prof .mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens, ‘Immuniteit, geheimhouding en vergaderorde’, Gst. 2010, 51., paragraaf 2.1. 
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dat dat niet een besluit is dat op extern rechtsgevolg is gericht. Het zou gaan om een besluit 

van interne orde, dat behoort tot de interne, politiek-bestuurlijke organisatie van de provin-

cie of gemeente en dat daarom geen onderwerp zou kunnen vormen van een rechterlijke 

beoordeling via de Awb, aldus de bestuursrechter (Rb Leeuwarden 12 mei 2000, 

ECLI:NL:RBLEE:2000:AA5771, JB 2000, 239).
7
  

 

In de uitspraak van de hoogste rechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (hierna: AbRvS), van 26 oktober 2005 (ECLI:NL:RVS:2005:AU5002) stond het hoger 

beroep centraal van de voorzitter van een in de gemeenteraad van Emmen vertegenwoor-

digde politieke partij die zelf geen raadslid was, tegen een door de gemeenteraad bekrach-

tigde besluit tot oplegging van geheimhouding ex artikel 25 van de GemW. Het rechtska-

rakter van de beslissing in kwestie vormt voor de Afdeling geen belemmering voor een 

inhoudelijke behandeling, wel de belanghebbendheid. Het standpunt van het college dat 

het besluit tot opleggen van geheimhouding primair tot gemeenteraadsleden is gericht en 

voor hen rechtsgevolgen heeft, wordt door de AbRvS niet gevolgd. De Afdeling sluit niet uit 

dat er, behalve gemeenteraadsleden en anderen op wie de geheimhoudingsplicht is komen 

te rusten, personen zijn, die een zodanige betrokkenheid kunnen hebben bij stukken ten 

aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd, dat zij door het geheimhoudingsbesluit recht-

streeks in hun belangen worden geraakt. Appellant onderscheidde zich naar het oordeel van 

de Afdeling niet van ieder ander. 

 

In de noot van J.L.W. Broeksteeg bij de bovenstaande uitspraak (JB 2006/9) concludeert 

deze dat het raadsleden, de burgemeester, wethouders en eventueel ambtenaren zijn die 

belang hebben bij het besluit tot het opleggen van geheimhouding. De annotator betwijfelt 

zelf of sprake is van een besluit dat is gericht op externe rechtsgevolgen. Daarbij wijst hij 

erop dat artikel 25 van de GemW onderdeel uitmaakt van een specifieke regeling op grond 

van de GemW en dat deze is opgenomen in Titel II, waarvan de bepalingen kunnen worden 

gezien als intern werkend.  

 

Naast het feit dat sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb, concludeert 

mr. S.A.J. Munneke dat uit het gegeven dat een burger door het opleggen van geheimhou-

ding rechtstreeks in zijn belangen kan worden geraakt, kan worden afgeleid dat de AbRvS 

ook van oordeel is dat het opleggen van geheimhouding externe werking kan hebben.
8
 Hij 

wijst erop dat in de uitspraak wordt gesteld dat een burger die een rechtstreeks belang 

heeft bij een bepaald stuk, ook belanghebbende is ten aanzien van de beslissing de daarvoor 

relevante stukken niet-openbaar te maken. Hij meent zelf – in lijn met de strafrechter die 

zich uitspreekt over tenlasteleggingen ter zake van schending van geheimhoudingplichten – 

dat hoewel er externe rechtsgevolgen zijn, het grotendeels gaat om een politiek-bestuurlijke 

beslissing die zich niet voor rechterlijke beoordeling leent en tot een terughoudende rech-

terlijke opstelling dwingt.
9 

 

                                                            
7
 Rb Leeuwarden 12 mei 2000, ECLI:NL:RBLEE:2000:AA5771, JB 2000, 239. De President overwoog: “Ingevolge art. 1:3 lid 1 Awb 

wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechts-

handeling. Hieruit volgt dat een beslissing moet zijn gericht op extern rechtsgevolg. Daarmee is bedoeld dat de beslissing 

gericht moet zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het bestuursorgaan tot een of meer anderen. De presi-

dent is van oordeel dat deze besluiten besluiten van interne orde zijn die niet op extern rechtsgevolg zijn gericht. De wijze 

waarop toepassing wordt gegeven aan de bepalingen in de Provinciewet omtrent het sluiten van de deuren en het opleggen 

van geheimhouding ten behoeve van vergaderingen van organen van de provincie behoort tot de interne, politiek-bestuurlijke 

organisatie van de provincie en kan als zodanig dan ook geen onderwerp vormen van een rechterlijke beoordeling via de weg 

van de Awb.” 
8 

Zie noot 4 
9
 Wettelijke geheimhoudingsverplichtingen, zoals die op grond van de artikelen 25, 55 of 93 Gemeentewet en artikel 2:5 Awb, 

kunnen met toepassing van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht door de strafrechter worden gehandhaafd. Is sprake 

van informatie waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat of van zijn bondgenoten wordt geboden, dan wordt 

de verplichting tot geheimhouding daarvan door artikel 98 Sr gesanctioneerd. De strafrechter wordt logischerwijs steeds 
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Een uitspraak van recentere datum is die van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-

Hertogenbosch van 2 februari 2012 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BV2657). Verzoeker had als raads-

lid van de gemeente Sint-Oedenrode bezwaar gemaakt tegen de oplegging van geheimhou-

ding op grond van artikel 86, lid 2, GemW en verzocht tot het treffen van een voorlopige 

voorziening. R.o. 14 vraagt de aandacht vanwege hetgeen de voorzieningenrechter daarin 

heeft overwogen over rechterlijke toetsing van geheimhouding. 

 

“14.  Ten aanzien van de materiële rechtmatigheid van het bestreden besluit over-

weegt de voorzieningenrechter dat partijen ten eerste verdeeld worden gehou-

den over de vraag of de bestuursrechter zich kan uitlaten over de vraag of de 

geheimhouding ook materieel juist is opgelegd. Verzoeker heeft aangevoerd dat 

de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen in de uitspraak waarnaar ver-

weerder heeft verwezen heeft miskend dat uit de parlementaire geschiedenis 

blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om de bestuursrechter te 

laten beoordelen of geheimhouding als thans aan de orde ook materieel juist is 

opgelegd. Ter onderbouwing van zijn standpunt dat een materiële toetsing mo-

gelijk is, heeft verzoeker daarnaast gewezen op de uitspraak van de rechtbank 

Arnhem van 27 december 2007 (LJN: BC2423) en de uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 oktober 2005 (LJN: AU5001). 

Hoewel, gelet op de door verzoeker in zijn pleitaantekeningen aangehaalde 

passages van de parlementaire geschiedenis van de Gemeentewet, naar het 

voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet zonder meer kan worden 

gezegd dat in een zaak als de onderhavige nimmer kan worden toegekomen 

aan een materiële toetsing van de opgelegde geheimhouding, stelt de voorzie-

ningenrechter vast dat in de jurisprudentie nog niet is uitgemaakt of de be-

stuursrechter over mag gaan tot het beantwoorden van de vraag of sprake is 

van een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 10 van de Wob. Anders dan ver-

zoeker is de voorzieningenrechter namelijk van oordeel dat uit de door hem ge-

noemde uitspraken niet blijkt dat de (hoogste) bestuursrechter van oordeel is 

dat een materiële toetsing van het geheimhoudingsbesluit dient plaats te vin-

den. Nu het hier een principiële rechtsvraag betreft die raakt aan de politiek-

bestuurlijke verhoudingen binnen gemeentes, leent naar het oordeel van de 

voorzieningenrechter een procedure als de onderhavige zich niet voor het be-

antwoorden van die vraag. Reeds daarom kan niet gezegd worden dat thans 

ernstig moet worden getwijfeld aan de rechtmatigheid van het bestreden be-

sluit. Aan de beoordeling van de vraag of verweerder zich terecht op het stand-

punt heeft gesteld dat sprake is van een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 

10 van de Wob komt de voorzieningenrechter dan ook niet toe.”  

 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft in zijn uitspraak van 15 

maart 2012 (ECLI:NL:RBZLY:2012:BV9143) onder meer bepaald dat het aan de orde zijnde 

besluit tot oplegging van geheimhouding ex artikel 25 GemW moet worden beschouwd als 

een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Over de vraag of verzoeker kon worden 

aangemerkt als belanghebbende bij het geheimhoudingsbesluit en ter motivering van zijn 

afwijzing van het verzoek overweegt de voorzieningenrechter het volgende.   

 

“Niet ter discussie staat dat verzoeker belanghebbende is in de zin van de Wob, maar 

uit de jurisprudentie en dan in het bijzonder de uitspraak van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State van 26 oktober 2005 (LJN nr. AU5002), blijkt dat de 

                                                                                                                                                                          
geconfronteerd met de voorvraag of daadwerkelijk een geheimhoudingsplicht bestaat. Dan rijst ook de vraag of hij moet 

nagaan of die plicht rechtmatig is opgelegd.  
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kring van belanghebbenden als het gaat om geheimhoudingsbesluiten op grond van 

artikel 25 van de Gemeentewet, zeer klein is. In beginsel gaat het dan alleen om de 

personen aan wie de geheimhouding is opgelegd. Genoemde uitspraak sluit niet uit 

dat onder omstandigheden ook anderen een zodanige betrokkenheid bij de stukken 

kunnen hebben dat ze belanghebbende zijn, maar in dit geval geldt dat niet voor ver-

zoeker. Hij is uiteindelijk niet meer dan een betrokken en deskundig burger met bin-

ding met de stad Deventer die zegt op te komen voor het algemeen belang om de stad 

te behoeden voor een financieel debacle en dat onderscheidt hem onvoldoende van 

anderen. De door verzoeker genoemde bijzonderheid dat in dit geval ook een Wob-

verzoek is ingediend, speelde ook al in genoemde uitspraak van 26 oktober 2005.” 

 

Op 20 maart 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad nog-

maals uitspraak gedaan over artikel 25 GemW (ECLI:NL:RBZLY:2012:BV9382). Verzoeker wil 

de stukken met betrekking tot de financiële besluitvorming over dit project voorafgaand aan 

de besluitvorming voorleggen aan een externe financieel deskundige. Verzoeker wordt door 

de voorzieningenrechter als belanghebbende aangemerkt, omdat hij door het geheimhou-

dingsbesluit, als raadslid, wordt beperkt in de mogelijkheid om de geheime informatie 

waarvan hij kennis kan nemen, te delen met anderen, waaronder een externe financieel 

deskundige. 

 

Op 7 december 2012 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BY5496) heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch 

zich uitgesproken over het beroep van een lid van de gemeenteraad tegen het opleggen van 

geheimhouding met toepassing van artikel 86, lid 2, van de GemW. Weer onder verwijzing 

naar voornoemde uitspraak van de AbRvS van 26 oktober 2005 stelt de rechtbank voorop 

dat het opleggen van een geheimhoudingsplicht (ex artikel 86, lid 2, van de GemW) een 

besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Verder overweegt de rechtbank dat het op-

leggen van de geheimhouding een inhoudelijke – rechterlijke – toetsing van de door ver-

weerder aan dat besluit ten grondslag gelegde belangen zoals genoemd in de Wob niet in de 

weg staat. Uiteindelijk komt de rechtbank op basis van een marginale toetsing van de be-

langenafweging tot het oordeel dat het college de aan de geheimhouding ten grondslag 

gelegde belangen niet deugdelijk heeft gemotiveerd en dat de geheimhouding in redelijk-

heid niet had kunnen worden opgelegd.  

 

Op 3 juli 2013 (ECLI:NL:RBOVE:2013:1240) heeft de rechtbank Overijssel uitspraak gedaan 

inzake het beroep van een raadslid tegen het handhaven van op grond van artikel 25 GemW 

opgelegde geheimhoudingsplicht. Ook hier heeft de rechtbank zonder terughoudendheid 

getoetst of aan de elementen in die Wob-weigeringsgronden die aan de geheimhouding te 

grondslag was gelegd, is voldaan.  
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 Conclusie 

Aangenomen wordt dat voor de mogelijkheid van bezwaar en beroep dezelfde eisen gelden 

voor het besluit tot het opleggen van geheimhouding als het besluit tot het opheffen daar-

van. Het rechtskarakter van het opheffingsbesluit is voor de hoogste rechter geen reden 

geweest aan te nemen dat dat niet kan gelden als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de 

Awb dat vatbaar is voor bezwaar en beroep. Ook uit uitspraken van lagere rechters blijkt 

genoegzaam dat besluiten als bedoeld in artikel 25, lid 1 en lid 4, van de ProvW appellabel 

zijn. Gelet op het bepaalde in artikel 1:3, lid 2, van de Awb, geldt dat ook voor de afwijzing 

van een verzoek tot opheffing van geheimhouding. 

 

De belanghebbendheid van de verzoeker kan de ontvankelijkheid van een eventueel be-

zwaar in de weg staan. In beginsel zijn namelijk alleen diegenen op wie de geheimhoudings-

plicht is komen te rusten belanghebbend bij het geheimhoudingsbesluit. De AbRvS sluit niet 

uit dat er daarnaast nog personen zijn met een zodanige betrokkenheid bij stukken ten aan-

zien waarvan geheimhouding is opgelegd, dat zij door het geheimhoudingsbesluit recht-

streeks in hun belangen worden geraakt. 

De te volgen procedure 

Aangenomen wordt dat een verzoek tot het nemen van een besluit als bedoeld in lid 4 van 

artikel 25 van de ProvW tot opheffing van de geheimhouding zal worden ingediend. Op 

grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de behoorlijkheidsnormen 

geldt als uitgangspunt dat provinciale staten zijn gehouden te bezien of er, ook gelet op de 

maatstaven van de Wob, al dan niet redenen zijn van hun bevoegdheid ter zake gebruik te 

maken.  

 

Uit het vorenstaande volgt dat de beslissing op het verzoek geldt als een appellabel besluit. 

Dat besluit kan alleen worden aangevochten door een selecte groep van personen die daar-

door rechtstreeks in hun belang worden geraakt. Of de persoon in kwestie als belangheb-

bende kan worden aangemerkt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Nu is te 

weinig bekend om daarover een oordeel te kunnen uitspreken. Gelet op de onderzoeks-

plicht ex artikel 3:2 van de Awb en de eventueel noodzakelijke op te stellen motivering van 

het te nemen besluit op bezwaar, dienen provinciale staten daar onderzoek naar te doen. 

Dat de AbRvS in dit verband heeft opgemerkt dat een burger die een rechtstreeks belang 

heeft bij een bepaald stuk, ook belanghebbende is ten aanzien van de beslissing de daarvoor 

relevante stukken niet-openbaar te maken (of te houden), kan daarbij mogelijk van nut zijn. 
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Als uit het onderzoek blijkt dat de persoon in kwestie niet als belanghebbende kan gelden, 

geldt het volgende. Een verzoek tot opheffing van geheimhouding dat is ingediend door 

iemand die geen belanghebbende is, kan niet worden aangemerkt als een aanvraag in de zin 

van artikel 1:3, lid 3, van de Awb.
10

 Daarom is de afwijzing van zo'n verzoek geen besluit als 

bedoeld in artikel 1:3, lid 1, van de Awb en daarom moet – vooruitlopend – het bezwaar 

tegen zo'n afwijzing niet-ontvankelijk worden verklaard. Het opnemen van een bezwaar-

clausule in het besluit in primo, is in dat specifieke geval niet aan de orde. De Awb biedt 

geen rechtsbescherming bij de schriftelijke afwijzing van een verzoek van een niet-

belanghebbende.
11

 

 

Dat betekent overigens niet dat provinciale staten niet toch tot die gevraagde opheffing 

kunnen besluiten. Daarin zijn zij binnen de grenzen van artikel 25, lid 4, van de ProvW vrij. 

 

Als uit het onderzoek volgt dat de persoon in kwestie wel belanghebbende is, dienen pro-

vinciale staten zich inhoudelijk uit te spreken door middel van een primair besluit. Het ligt in 

de rede dat zij daarbij eerst nagaan of zich (nog) een belang als bedoeld in artikel 10 van de 

Wob voordoet en zo ja, dat zij een nadere afweging maken of de geheimhouding al dan niet 

wordt bestendigd. Op basis van een (eventueel) tegen dat besluit ingediend bezwaar is de 

commissie rechtsbescherming vervolgens gehouden dat oordeel – inclusief de belangheb-

bendheid – te toetsen op rechtmatigheid en, indien aan de orde, doelmatigheid, en provin-

ciale staten te adviseren over de dan te nemen beslissing op bezwaar. 

                                                            
10

 AbRvS 5 september 2001, zaaknr. 200101751/1, JB 2001, 271. R.o. 2.3: “Nu appellant geen belanghebbende was bij het door 

hem gedane verzoek, was geen sprake van een aanvraag, als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb. De afwijzing van dat 

verzoek is geen besluit. 

Hieruit volgt dat de president terecht en op goede gronden heeft overwogen dat burgemeester en wethouders het door 

appellant gemaakte bezwaar als niet gericht tegen enig besluit niet-ontvankelijk hadden moeten verklaren.” 
11

 Zie ook P.J.J. van Buuren en T.C. Borman, Tekst & commentaar Algemene wet bestuursrecht, 7
e
 druk, p. 476. 
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