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Document nummer 
 
 
 

Onderwerp Datum 
opgelegde 
geheimhouding 
GS 

Soort document waar 
geheimhouding is 
opgelegd 

Grondslag/motivering geheimhouding Datum en voorstel of 
besluit GS tot opheffing 
geheimhouding 

Datum besluitvorming 
geheimhouding in 
Provinciale Staten 

823D5EC2 Aankoopkans  11-01-2022 B-stuk + bijlagen Art. 55, lid1 van de Provinciewet  
Art.10,  lid 2 van de Wet openbaarheid bestuur  
 
Duur geheimhouding: besloten is deze na aankoop weer op te 
heffen. 

n.v.t. 
 
 

n.v.t. 

824253B2 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 11 januari 
2022 

18-01-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

82424FA8 Vaststellen uitgangspunten 
PFOS sanering  

15-02-2022 B-stuk + bijlagen Art. 25, lid 2 en 3 van de Provinciewet  
Art.10,  lid 2 b van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Duur geheimhouding: totdat de sanering van de PFOS-
verontreiniging is voltooid.  

n.v.t. n.v.t. 

82468242 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 15 februari 
2022 

22-02-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

8245673C 
 

Stand van zaken kraak 
pand  

22-03-2022 B-stuk + bijlagen (3 
en 4) 

Art. 55 lid 1 van de Provinciewet  
Art 10, lid 2 b van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Duur geheimhouding: totdat de ontruiming van het kraakpand 
gerealiseerd is.  

n.v.t. n.v.t. 

8242FA7A 
 

Aangifte bij 
subsidieaanvraag 

22-03-2022 A-stuk + bijlage Art. 55 van de Provinciewet   
Art. 10 lid 2 sub c en e van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Duur geheimhouding: vooralsnog voor 5 jaar, waarna 
geëvalueerd wordt of geheimhouding nog van kracht/actueel is. 

n.v.t. n.v.t. 

824A7A97 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 22 maart 
2022 

29-03-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

8245c566 Aankoop perceel  29-03-2022 B-stuk + bijlage Art. 55 van de Provinciewet.  
Art. 10, lid 2 b van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Duur geheimhouding: tot het moment dat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid 

n.v.t. n.v.t. 

824A7CA9 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 29 maart 
2022 

05-04-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t n.v.t. 

8242E993 
 
PS2022RGW07-
02 
PS2022RGW07-
03 
PS2022RGW07-
04 
PS2022RGW07-
05 

Mastergrondexploitatie Hart 
van de Heuvelrug en 
grondexploitatie Vliegbasis 
Soesterberg 2022 
 

05-04-2022 B-stuk + bijlagen Art. 91 van de Provinciewet 
Art. 10, lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Het belang van openbaarmaking van deze gegevens weegt in dit 
geval niet op tegen de te beschermen economische of financiële 
belangen van de provincie en de andere bij dit project betrokken 
partijen.  
 
Duur geheimhouding: de geheimhouding blijft van kracht tot één 
jaar nadat de grondexploitaties zijn afgesloten. 

n.v.t. n.v.t. 
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824A7CAD Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 5 april 
2022 

12-04-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

82457538 Aankoop perceel  12-04-2022 B-stuk + bijlage Art. 55 van de Provinciewet.  
Art. 10, lid 2 b van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Duur geheimhouding: tot het moment dat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid. 

n.v.t. n.v.t. 

824AB222 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 12 april 
2022 

19-04-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

UTSP-
2051524397-988 

Beleidsscenario 
Strategische stallingen 

19-04-2022 B-stuk Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 10 lid 2b van de Wet openbaarheid bestuur 
 
Duur geheimhouding: totdat de aankoop rond is dan wel besloten 
is af te zien van aankoop. 

n.v.t. n.v.t. 

824A7CB4 Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 19 april 
2022 

26-04-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

UTSP-
1992662911-2021 

Resultaten assessment 
informatiebeveiliging 2021 

26-04-2022 Bijlage 1 At. 55 van de Provinciewet 
Art. 10 lid 2 sub b, c, d, e en g van de Wet openbaarheid bestuur. 
 
Hieruit kunnen kwetsbaarheden in de beveiliging van de 
provinciale niet-openbare informatie worden afgeleid, welke door 
kwaadwillende actoren kunnen worden gebruikt voor 
cyberaanvallen met als gevolg financiële en reputatieschade en 
mogelijk datalekken. Bovendien beschrijft het rapport een aantal 
risico’s die nog niet afdoende worden beheerst. Gedetailleerde 
informatie over deze risico’s kan in verkeerde handen leiden tot 
sabotage, diefstal, uitval van ICT en ontregeling van 
verkeersstromen en tramvervoer. De geheimhouding geldt voor 
een periode van 5 jaar. 

n.v.t. n.v.t. 

8246EEAC Bibob onderzoek  24-05-2022 A-stuk + bijlagen 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 en 13 

Art. 28 van de wet Bibob 
 
Betreft permanente geheimhouding 

n.v.t. n.v.t. 

824A7CBA Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 24 mei 
2022 

30-05-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

PS2022MM28 Verslag Bijeenkomst 
verlenging OV-concessie 
(geheim) 25-5-2022 

n.v.t. Verslag Art. 25 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 
Art. 5.1, lid 2, sub b van de Wet open overheid 
 

n.v.t. 29-6-2022 

824920F2 Presentatie infosessie 
commissie RGW 
mastergrex Hart van de 
Heuvelrug en Vliegbasis 
Soesterberg 

31-05-2022 Presentatie Art. 25 van de Provinciewet  
Art. 5.1, lid 2, sub b van de Wet open overheid 
 
Duur geheimhouding: tot 1 jaar na het afsluiten van de 
grondexploitaties. 

n.v.t. 29-6-2022 

UTSP-603336006-
1096 

Algemene 
Aandeelhoudersvergadering 
NV OMU 4 juli 2022 

28-06-2022 3 bijlagen Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 5.1, lid 2, sub b van de Wet Open Overheid (WOO). 
 
Hiertoe is besloten omdat het (bedrijfs)economisch belang van de 
NV OMU geschaad wordt als de financieel-economische, project- 
en personele gegevens uit deze bijlagen openbaar worden. Deze 
documenten bevatten bedrijfsgevoelige informatie. 
 

n.v.t. n.v.t. 
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Duur geheimhouding: blijvend geheim. 

824AB319 Aankoop perceel  05-07-2022 B-stuk + bijlagen Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 5.1, lid 2, sub b van de Wet Open Overheid (WOO). 
 
De documenten bevatten ramingen, uitgangspunten en 
beleidsmatige overwegingen van de provincie Utrecht als vrije 
marktpartij. Door het openbaar maken van deze documenten zou 
er ongewenst inzage gegeven worden in de 
onderhandelingsstrategieën van de provincie bij deze transactie, 
waardoor de onderhandelingspositie van de provincie onder druk 
kan komen te staan. Openbaarmaking van deze informatie 
kunnen derde partijen hun onderhandelingspositie versterken ten 
opzichte van de provincie Utrecht, waardoor de provincie in zijn 
economische en financiële belangen geschaad kunnen worden. 
 
Duur geheimhouding: tot het moment dat onderhandelingen en 
transacties zijn voltooid (na aankoop). 

n.v.t. n.v.t. 

Nog niet bekend Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 05-07-
2022 

23-08-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t n.v.t. 

824C4773 Aankoop perceel 23-08-2022 B-stuk en bijlagen Art. 55 van de Provinciewet 
Art. 5, lid 2 b van de Wet open overheid.  
 
De documenten bevatten ramingen, uitgangspunten en 
beleidsmatige overwegingen van de provincie Utrecht als vrije 
marktpartij. Door het openbaar maken van deze documenten zou 
er ongewenst inzage gegeven worden in de 
onderhandelingsstrategieën van de provincie bij deze transactie, 
waardoor de onderhandelingspositie van de provincie onder druk 
kan komen te staan. Openbaarmaking van deze informatie 
kunnen derde partijen hun onderhandelingspositie versterken ten 
opzichte van de provincie Utrecht, waardoor de provincie in zijn 
economische en financiële belangen geschaad kunnen worden. 
 
Duur geheimhouding: na aankoop.  

n.v.t. n.v.t. 

Nog niet bekend  Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 23-08-
2022 

30-08-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

UTSP-
2047752619-321 

Realisatie-, aan- en 
verkoopovereenkomst 

30-08-2022 B-stuk + bijlagen + 
statenbrief 
 

Art. 55 lid 1 en 91 lid 2 van de Provinciewet 
Art. 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid. 
 
Duur geheimhouding: De overeenkomsten zijn geheim tot het  
moment dat alle overeenkomsten in werking zijn. De 
realisatieovereenkomst en bijbehorende verkoopovereenkomsten 
kunnen alleen openbaar worden na goedkeuring van alle 
betrokken partijen. 

n.v.t. n.v.t. 

824D34C7 Onderhandelaarsakkoord 
cao provinciale sector 2022 
- 2023 

30-08-2022 B-stuk + bijlagen Art. 55, lid 1, van de Provinciewet  
Art. 5.1, lid 2, letter b Wet open overheid 

n.v.t n.v.t. 

Nog niet bekend Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 30-08-
2022 

06-09-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

646028566-6867 Aankoop 06-09-2022 B-stuk + bijlagen Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet Open Overheid (Woo) 

n.v.t. n.v.t. 
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Duur geheimhouding: na aankoop 

Nog niet bekend Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 06-09-
2022 

13-09-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t. 

UTSP-
2076118026-23 

Aankoop 13-09-2022 B-stuk + bijlagen Art. 55 van de Provinciewet  
Art. 5.1.1.d en 5.1.2.b van de Wet open overheid. 
 
Duur geheimhouding: na aankoop, tot het moment dat 
onderhandelingen en transacties zijn voltooid. 
 
De documenten bevatten ramingen, uitgangspunten en 
beleidsmatige overwegingen van de provincie Utrecht. Door het 
openbaar maken van deze documenten zou er ongewenst inzage 
gegeven worden in de onderhandelingsstrategieën van de 
provincie Utrecht bij deze transactie, waardoor de 
onderhandelingspositie van de provincie Utrecht onder druk kan 
komen te staan. Door openbaarmaking van deze informatie 
kunnen derde partijen hun onderhandelingspositie versterken ten 
opzichte van de provincie Utrecht, waardoor de provincie  
Utrecht in haar economische en financiële belangen geschaad 
kan worden. Ook privacy van de wederpartij is een  
argument voor geheimhouding. 

n.v.t. n.v.t. 

Nog niet bekend Geheim verslag GS-
vergadering d.d. 13-09-
2022 

20-09-2022 Verslag Art. 55 van de Provinciewet 
Betreft verslaglegging besluitvorming geheime agendapunten in 
genoemde vergadering. 

n.v.t. n.v.t 

 

 

Bijbehorende wetsartikelen 

Provinciewet art. 25 
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 geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde 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 geheimhouding 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 provinciale staten overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 

3 De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan provinciale 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 verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent 

geheimhouding is opgelegd aan provinciale 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. 

Provinciewet art. 55 
1 Gedeputeerde 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 hen 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 stukken kennis dragen, in 

acht genomen totdat gedeputeerde staten haar opheffen. 

2 Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de commissaris van de Koning of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan gedeputeerde staten 

overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten, haar opheffen. 

3 Indien gedeputeerde staten zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot provinciale staten hebben gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen 



Provinciewet art 91 
1 Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie 

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 stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. 

2 Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, ieder ten aanzien van 

stukken die zij aan de commissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten haar opheffen. 

3 Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot provinciale staten heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 

Wet Bibob art. 28 
1 Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat. 

 

2 Het bestuursorgaan dat of de rechtspersoon met een overheidstaak die een advies ontvangt, geeft de daarin opgenomen gegevens niet door, behoudens aan: 

a.de betrokkene, uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is ter motivering van de naar aanleiding van het advies te nemen beslissing; 

b.de derde die in de motivering, bedoeld in de onderdeel a, wordt vermeld, uitsluitend voorzover de in die motivering opgenomen gegevens hem betreffen; 

c.leden van het overleg, bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012, voor zover noodzakelijk voor het ondersteunen van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak bij de motivering van de naar aanleiding van het advies te nemen beslissing; 

d.een andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit van bestuursorganen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksbelastingdienst, de belastingdienst FIOD-ECD, de Sociale Inlichtingen- en 

Opsporingsdienst en de Koninklijke marechaussee, voorzover de gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak bij het toepassen van deze wet; 

e.de adviescommissie, bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; 

f.degene die door Onze Minister is verzocht om een kwaliteitstoetsing ten aanzien van de adviezen van het Bureau te verrichten, of degene die wetenschappelijk onderzoek of statistische activiteiten verricht, met dien verstande dat de resultaten daarvan geen 

persoonsgegevens mogen bevatten en voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad; 

g.de Algemene Rekenkamer; 

h.de Nationale Ombudsman; 

i.de Autoriteit persoonsgegevens; 

j.de rechter; 

k.de met opsporing belaste ambtenaren indien toepassing wordt gegeven aan de artikelen in het Wetboek van Strafvordering betreffende het vorderen van gegevens; 

l.de inlichtingen- en veiligheidsdiensten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 39 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. 

 

3 Bij de toepassing van artikel 33, eerste en tweede lid, verstrekt het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak de betrokkene of de in artikel 33, eerste lid, bedoelde derde een afschrift van het advies en wijst hem daarbij schriftelijk op zijn 

geheimhoudingsplicht op grond van het eerste lid. De in artikel 33, eerste lid, bedoelde derde wordt het advies slechts verstrekt voor zover het op hem betrekking heeft. 

4 Indien een beschikking dan wel de intrekking van een subsidie of vergunning, de weigering van een overheidsopdracht of een vastgoedtransactie dan wel de ontbinding van een overeenkomst inzake een dergelijke opdracht of transactie, in rechte wordt 

aangevochten, is betrokkene bevoegd de in het eerste lid bedoelde gegevens bekend te maken aan de rechter. 

 

Wet openbaarheid bestuur art. 10 
1 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a.de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b.de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c.bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d.persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a.de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 

b.de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 



c.de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d.inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f.het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; 

g.het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

3 Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4 Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste 

lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5 Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 

6 Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie. 

7 Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a.de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b.de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8 Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 

Wet open overheid art. 5.1 Uitzonderingen 
1 Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a.de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b.de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c.bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d.persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze 

persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 

e.nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen 

inbreuk op de levenssfeer maakt. 

 

2 Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a.de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties; 

b.de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c.de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d.de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f.de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 

g.de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

h.de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 

i.het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. 

 

3 Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering. 

  



4 Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen 

de openbaarmaking alsnog zal geschieden. 

 

5 In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen 

belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het 

eerste of tweede lid genoemde gronden. 

 

6 Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang 

van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade. 

 

7 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu. 


