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Aan de leden van de Tweede Kamer, 
 
Voor u ligt een belangrijke wet die actieve openbaarheid bevordert, de Wet Open 
Overheid. Wij, de ondertekenaars, bestaande uit een brede coalitie van 
organisaties en, vragen uw ondersteuning voor deze initiatiefwet die volgende 
week in stemming zal worden gebracht. 
 
Deze wet maakt de weg vrij voor actieve openbaarheid en bevordert daarmee de 
informatiepositie van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en 
medeoverheden. De informatiehuishouding van de overheid moet beter. Dat stellen 
verschillende instituties, waaronder de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Raad 
voor Cultuur en de Algemene Rekenkamer. 
 
Informatiehuishouding niet op orde 
De Wet Open Overheid helpt overheden op alle niveaus om hun 
informatiehuishouding op orde te krijgen. Een goede informatiehuishouding, 
waaronder een informatieregister, bespaart op termijn niet alleen de overheid veel 
tijd en geld maar ook de samenleving als geheel. Informatie die proactief gedeeld 
wordt, is beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te 
archiveren. Bovendien verbetert dit de kwaliteit van overheidsinformatie. 
 
De huidige Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) is dringend aan vervanging toe. 
Doorgaan op de oude weg is onuitvoerbaar. Misbruik van de Wob vindt namelijk 
niet alleen plaats door enkele individuele misbruikers buiten de overheid, maar 
vooral door de slechte staat van de informatiehuishouding van de overheid zelf. 
Minimaal de helft van het aantal verzoeken kan hierdoor niet binnen de gestelde 
termijnen worden behandeld.  
 
Voor een sterkere democratie en economie 
Actieve openbaarheid is niet alleen van belang voor de samenleving maar vooral 
ook voor de overheid zelf. Het actief en openbaar delen van informatie bespaart 
overheden veel tijd en middelen. Het gebrek aan transparantie tussen overheden 
zelf zorgt namelijk voor financiële risico’s. Ook voor economische ontwikkeling en 
innovatie is het van belang dat overheidsinformatie, ook in de vorm van open data, 
toegankelijk en herbruikbaar is. 



 

 
De kloof tussen kiezers en de politiek, tussen inwoners en gemeenten, 
belastingbetalers en overheidsinstanties kan alleen worden verminderd wanneer 
de informatiepositie van burgers ten opzichte van de overheid wordt verbeterd. Een 
effectieve overheid is er een die zich gecontroleerd weet. Journalisten spelen 
daarbij een belangrijke rol. 
 
Wij hopen daarom dat u op dinsdag 19 april a.s. positief oordeelt zodat deze voor 
Nederland belangrijke wet kan worden aangenomen. 
 
Met vriendelijke groet namens alle ondertekenaars, 
	
	
Arjan El Fassed, Open State Foundation 
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