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Geachte heer  

 

 

 

Uw Wob-verzoek  

In uw brief van 2 juni 2020, door ons ontvangen op 3 juni 2020, heeft u het college verzocht om 

openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de wijziging van de 

Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 en de APV van Utrecht in verband met het invoeren van een opt-

in systeem voor ongeadresseerd drukwerk.  

 

Uw brief houdt, voor zover het betreft documenten die onder het college berusten, specifiek het 

volgende verzoek om informatie in:: 

a. alle memo’s, notities, gespreksverslagen, onderzoeken, e-mails, overig berichtenverkeer en 

alle andere gegevens met betrekking tot de in het verzoek gerechtelijke procedures, 

waaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet beperkt tot, de declaraties van de raadslieden van 

de gemeente Utrecht in alle procedures ten aanzien van de ja-ja-sticker in Utrecht (de 

‘Utrechtse variant’); 

 

Verdaging beslistermijn  

Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7652371/1) verdaagden wij, met toepassing van 

artikel 6, tweede lid, van de Wob, de beslistermijn met vier weken, aangezien het verzamelen van de 

gevraagde informatie meer tijd kan kosten dan voorzien. 

 

Reeds openbaar  

Een aantal documenten dat door u is opgevraagd is reeds openbaar. Indien informatie al openbaar is, 

rust op de Wob geen verplichting om de informatie openbaar te maken (ABRvS 11 september 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:3100). 

 

Documentenonderzoek  

Naar aanleiding van uw verzoek is door het college onderzoek gedaan naar de door u gevraagde 

informatie. Dit levert het volgende overzicht op van nog niet openbaar gemaakte documenten c.q. 
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documenten die niet reeds in uw bezit zijn (zoals de verschillende namens de gemeente ingediende 

processtukken in de bij u bekende gerechtelijke procedures):   

 

1. Memo AKD advocaten d.d. 27-02-2020; 

2. Collegevoorstel cassatieberoep d.d. 31-03-2020; 

3. Cassatie-advies 19-03-2020; 

4. Kostenoverzicht  AKD-advocaten en declaraties van AKD N.V. (hierna: AKD). 

 

Intern beraad/persoonlijke beleidsopvattingen 

De documenten onder 1,2 en 3 vallen onder de Uitzonderingsbepaling artikel 11 leden 1 en 2 Wob. 

 

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob (Kamerstukken II 1986/87, 19 

859, nr. 3, blz. 13) volgt dat het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk 

waarmee dit is opgesteld. Degene die het document heeft opgesteld, moet de bedoeling hebben gehad 

dat dit zou dienen voor hemzelf of voor het gebruik door anderen binnen de overheid. Ook 

documenten die afkomstig zijn van derden die niet tot de kring van de overheid behoren, kunnen 

worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad indien de 

documenten met dat oogmerk zijn opgesteld. Het interne karakter van het beraad komt evenwel te 

vervallen wanneer daaraan het karakter van advisering of gestructureerd overleg moet worden 

toegekend. Ook ontvalt aan het beraad het interne karakter indien daarbij een externe is betrokken die 

een eigen belang behartigt dat als zodanig bij het beraad een rol speelt. 

 

De documenten onder 1, 2 en 3 zijn opgemaakt voor intern beraad en bevatten persoonlijke 

beleidsopvattingen. Van de bovengenoemde situaties is geen sprake en het karakter van intern beraad 

is niet aan de adviezen komen te ontvallen. 

Wij weigeren dan ook om deze documenten openbaar te maken. 

 

Ad 4  

Kostenoverzicht: Het kostenoverzicht wordt door ons volledig openbaar gemaakt.  

 

Declaraties/facturen: Op grond van artikel 10, tweede aanhef en onder g, van de Wob, leidt 

openbaarmaking van specificaties tot onevenredige benadeling van een advocatenkantoor omdat 

concurrerende advocatenkantoren en andere juridische dienstverleners inzicht krijgen in de door het 

betreffende advocatenkantoor gehanteerde methodieken en bedrijfsstrategieën. Bovendien kan uit de 

declaraties het uurtarief worden afgeleid dat AKD vertrouwelijk aan de gemeente heeft doen toekomen 

in het kader van een openbare aanbesteding. Het openbaar maken van het uurtarief zou de mededing 

vervalsen.    

Aangezien uit de declaraties van AKD het uurtarief blijkt, c.q. kan worden afgeleid weigeren wij deze 

declaraties openbaar te maken op grond van artikel 2:57 Aanbestedingswet en tevens omdat 

openbaarmaking een onevenredige benadeling van de concurrentiepositie van het advocatenkantoor 

oplevert op grond  van artikel 10, tweede lid aanhef en onder g Wob. 

 

Verstrekking  

In uw Wob-verzoek heeft u aangegeven dat u de documenten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt het 

onder 4 genoemde document digitaal via de mail. 

 

Contactpersoon 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Wob-verzoek dan 

kunt u telefonisch in contact komen met mevrouw . 
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In verband met de aanpak van Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel mogelijk 

digitaal en thuis. Besluiten worden niet meer ondertekend. Het besluit is door de gemandateerde 

ambtenaar genomen door middel van een akkoord per e-mail’ 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht, 

Namens hen, 

 

 

 

Mevrouw A.M Krop 

Directeur Stadsbedrijven 

 

 

Bezwaarclausule 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Dit 

kan alleen met het digitale formulier van de gemeente. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar 

niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van 

burgemeester en wethouders van Utrecht. 

Het adres is: 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee 

voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 

 

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 

• uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en 

het kenmerk van dit besluit of stuur een kopie daarvan mee; 

• de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 

 




