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Studentenparlement Tijdelijke bepalingen in verband met de bescherming van de 

integriteit van verkiezingen (Tijdelijke wet bescherming 

integriteit van verkiezingen) 

  

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 1 april 2021 

 

 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

 

 Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 7a 

 

Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de 

leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van 

publiek belang (Wet open overheid) (33 328) tot wet is of wordt verheven en die wet in 

werking treedt of is getreden, wordt in artikel 3, derde lid, “artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur” gewijzigd in “de Wet open overheid”. 

 

Toelichting 
 

Momenteel is bij de Eerste Kamer aanhangig het voorstel van wet van de leden Snels en Van 

Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet 

open overheid) (33328). De Eerste Kamer heeft de behandeling aangehouden in afwachting 

van een novelle van dezelfde initiatiefnemers (Wijzigingswet Woo) (35112). De Tweede 

Kamer heeft de genoemde novelle op 26 januari 2021 aangenomen. Naar verwachting zal de 

Eerste Kamer in de loop van 2021 beide wetsvoorstellen gezamenlijk behandelen. 

Op het moment dat de Wet open overheid, al dan niet gewijzigd door de novelle, in werking 

treedt komt de Wet openbaarheid van bestuur te vervallen. Dit zal nopen tot een wijziging van 

artikel 3, derde lid, van het wetsvoorstel. De regeling die voorziet in uitzonderingen op het 

beginsel van openbaarheid, thans neergelegd in artikel 10 van de Wob, zal dan te vinden zijn 

in artikel 5.1 van de Woo. .Artikel 3.4 van de toekomstige Woo bevat daar overigens weer 

een uitzondering op. 

Nu de Woo openbaarmaking uit eigen beweging vooropstelt, zou de vraag gesteld kunnen 

worden of artikel 3, derde lid, van het wetsvoorstel na de inwerkingtreding van de Woo nog 

nodig is. Naar het oordeel van de regering is dat het geval. Zij acht het wenselijk bij formele 

wet vast te leggen dat de informatie bedoeld in artikel 3 van het wetsvoorstel zo snel mogelijk 

openbaar moet worden gemaakt. Krachtens artikel 3.3, derde lid, van de Woo, zou deze 

verplichting gecreëerd moeten worden door een algemene maatregel van bestuur en ook bij 

algemene maatregel van bestuur kunnen worden afgeschaft. Bovendien gaat het door de 

novelle gewijzigde artikel 3.1 van de Woo slechts uit van een inspanningsplicht tot 

openbaarmaking en niet van een resultaatsverplichting, die in dit geval wenselijk is. 

Door de verwijzing naar de Woo blijft gewaarborgd dat de Kiesraad in uitzonderlijke gevallen 

kan besluiten informatie geheel of gedeeltelijk niet openbaar te maken (artikel 5.1 Woo). 

Artikel 3.1., derde lid, van de Woo zal belanghebbenden bovendien het recht geven 

bedenkingen naar voren te brengen tegen een voorgenomen openbaarmaking. 
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De Minister-president, Minister van Algemene Zaken,  

R. de Lange 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie,  

A.W. Hins 

 

De Minister van Economische Zaken en Digitalisering,  

S.H. Ranchordas 


