
De Wet open overheid (Woo)  
Hoe zit dat?

4 
weken

Meer informatie openbaar 
De overheid gaat meer informatie  
uit zichzelf actief openbaar maken.
 

Afhandelingstermijn korter
De termijn voor afhandeling van een 
Woo-verzoek blijft 4 weken. Dit kan  
bij een groot complex verzoek met 
maximaal 2 weken worden verlengd  
(in plaats van 4 weken onder de Wob). 

Meer organisaties 
Burgers kunnen bij meer organisaties 
een Woo-verzoek indienen dan voor-
heen. Bijvoorbeeld nu ook bij de Eerste 
en Tweede Kamer, de Raad voor de 
Rechtspraak, de Raad van State en  
de Nationale Ombudsman. 

Contactpersoon Woo
Iedere overheidsorganisatie 
wijst een contactpersoon aan 
die burgers en journalisten 
kan helpen bij vragen over de 
beschikbaarheid van publieke 
informatie. 

Onafhankelijk adviescollege 
Er komt een onafhankelijk 
adviescollege openbaarheid 
en informatiehuishouding. 
Daar kunnen onder andere  
journalisten en weten-
schappers terecht met klachten 
over de wijze waarop een 
overheidsorganisatie publieke 
informatie openbaar maakt.  

Het doel is een overheid die transparant 
is over haar functioneren en zorgt dat 
overheidsinformatie toegankelijk is voor 
iedereen. De wet regelt dat in beginsel alle 
overheidsinformatie openbaar is. Alleen  
bij uitzondering wordt hiervan afgeweken. 

Niet alle overheidsinformatie zal in één keer 
actief openbaar worden. Dat gaat in fases, 
waardoor steeds meer informatie van en 
over de overheid te vinden is. En daarbij 
gaan alle bestuursorganen ervoor zorgen 
dat deze informatie voor iedereen op één 
digitale plek vindbaar en doorzoekbaar is. 

belangrijkste veranderingen 
t.o.v. de wob 

doel gefaseerde invoering

waarom? 

Vanaf 1 mei 2022 is er een nieuwe wet die de toegang tot overheidsinformatie regelt:  
de Wet open overheid. Deze komt in plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

•  Overheidsinformatie is nodig om 
de overheid te controleren. Een 
open overheid is essentieel voor het 
vertrouwen tussen de samenleving en 
haar overheid, een belangrijke pijler  
van onze democratie. 

•  Een open overheid staat open voor  
wat er beter kan. Door het openbaar  
maken van informatie kan het debat  
over overheidskeuzes eerder en beter 
gevoerd worden. Dit draagt bij aan  
een samenleving waarin iedereen  
mee kan doen. 


