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Artt.: artt. 1, sub a en b, 1a, lid 1, 3, lid 1, Wob en 1.6, 9.5, 9.13, 9.14, lid 3, 9.15, lid 1, en 9.16 
Whw 
 
Trefw.: document, bestuursorgaan, bestuurlijke aangelegenheid, werkzaam onder 
verantwoordelijkheid, college van bestuur, faculteit, decaan, academische vrijheid, onderzoek in 
opdracht 
 
Samenvatting 
Ter beantwoording van de vraag in hoeverre de faculteit, waaraan de onderzoekers zijn 
verbonden, werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur, heeft de 
rechtbank verwezen naar een aantal artikelen uit de Whw. Daaruit heeft zij de conclusie 
getrokken dat de faculteit ten opzichte van het college van bestuur autonoom functioneert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Voor zover de rechtbank daarmee heeft geoordeeld dat de faculteit ook voor de toepassing van 
de Wob niet onder de verantwoordelijkheid van het college valt, is dat onjuist reeds omdat dit 
niet uit de in de desbetreffende artikelen geregelde positie van de decaan volgt. De aan een 
faculteit werkzame personen zijn derhalve tevens werkzaam onder de verantwoordelijkheid van 
het college van bestuur en het college is in zoverre een instantie die de verzochte en zich aldaar 
bevindende informatie kan verstrekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
De rechtbank heeft voorts het begrip bestuurlijke aangelegenheid te beperkt opgevat. De term 
“bestuurlijk” moet in dit verband ruim worden opgevat en heeft betrekking op het openbaar 
bestuur in al zijn facetten. Het onderzoek waarop het verzoek van appellant betrekking heeft, is 
uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het 
betrof de bestuurscultuur binnen de gemeente Edam-Volendam en werd verricht in opdracht van 
de staatssecretaris van BZK in verband met zijn verantwoordelijkheid. Het geheel van deze 
omstandigheden maakt dat hier sprake is van een bestuurlijke aangelegenheid. Dat het onderzoek 
op wetenschappelijke wijze is verricht en op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst is 
geschied, is daarbij niet van belang. Een opvatting als van de rechtbank, dat eerst sprake kan zijn 
van een bestuurlijke aangelegenheid indien het door verzoeker aangezochte bestuursorgaan ten 
aanzien van die gelegenheid zelf beleid kan voeren, vindt geen steun in artikel 1, aanhef en sub b, 
Wob, waarin een bestuurlijke aangelegenheid is gedefinieerd als een aangelegenheid die 
betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan. Evenmin is deze opvatting in 
overeenstemming met de systematiek van de Wob, inhoudende dat eenieder een verzoek kan 
richten tot een bestuursorgaan en indien de gevraagde documenten berusten bij een ander 
bestuursorgaan, daarnaar kan worden verwezen, dan wel dat zijn verzoek wordt doorgezonden. 
 
 
Noot 
1. Het bestuurlijk organisatierecht komt in de bestuursrechtelijke jurisprudentie vooral aan de 
orde vanuit het perspectief van de Wob. Ook deze uitspraak behoort tot die categorie. In dit 
geval gaat het over de bestuurlijke inrichting van de  universiteiten met publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid op grond van art. 1.8, tweede lid, Whw, de zgn. openbare universiteiten of 
instellingen, in tegenstelling tot de bijzondere. De taak- en bevoegdheidsverdeling in de Whw 
tussen het college van bestuur (CvB) en de (faculteits)decaan staat hierin centraal, toegespitst op 
de vraag tot wiens taak- en bevoegdheidspakket het behoort om de Wob uit te voeren. Deze 
uitspraak is een illustratie van de onduidelijkheden in de wettekst van de Whw en de betekenis 
van de wetsgeschiedenis. Want anders dan de Afdeling in deze uitspraak meen ik, dat de Wob tot 
de primaire taak c.q. bevoegdheid van het CvB behoort en het CvB dus niet als verantwoordelijk 
bestuursorgaan heeft te gelden vanwege overwegende bestuursinvloed op de decaan, op grond 
van de Whw (art. 3, eerste lid, Wob). Een tweede relevant punt in deze uitspraak is de nadere 
uitleg van het begrip bestuurlijke aangelegenheid als afbakeningscriterium in de Wob, nu in relatie 
tot een Wob-verzoek betreffende de onderliggende gegevensverzameling (documenten) bij een 
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uitgebracht onderzoeksrapport, waarbij het onderzoek is uitgevoerd op basis van een offerte en 
een opdracht, met een bestuursorgaan (de staatssecretaris van BZK) als opdrachtgever.  
2. Eerst iets over de achtergrond van deze zaak. Deze uitspraak behoort tot de nasleep van de 
cafébrand in Volendam, die tijdens de jaarwisseling 2000/2001 zoveel jonge slachtoffers heeft 
gemaakt. In het verlengde hiervan is de Commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 
ingesteld (Commissie-Alders). Deze had als belangrijkste opdracht om de toedracht en de 
afwikkeling van de nieuwsjaarsbrand te onderzoeken (Stb. 2001, 11). De commissie (formeel de 
staatssecretaris van BZK) heeft vervolgens opdracht tot een deelonderzoek verstrekt aan 
onderzoekers van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de EUR. De bevindingen werden 
vastgelegd in het rapport “Het derde klaphek voorbij? Een analyse van de Volendamse 
bestuurscultuur, een onderdeel van de eindrapportage van de Commissie-Alders. Dit 
onderzoeksrapport,  gebaseerd op 28 interviews met betrokkenen in openbaar bestuur en 
maatschappelijke organisaties, was kritisch over de bestuurscultuur in de gemeente Edam-
Volendam, met name over de mate van vervlechting van samenleving en openbaar bestuur, het 
traineren van modernisering van het gemeentelijk apparaat en de omgang met wet- en 
regelgeving. Die kritiek is bij sommigen in Volendam slecht gevallen, hetgeen gezien de 
emotionele en politieke beladenheid van de schuldvraag geen verwondering kan wekken. Sinds 
het uitkomen van dit rapport ijvert de Stichting Volendams Behoud dan ook voor 
openbaarmaking van de gespreksverslagen van de onderzoekers om duidelijk te krijgen wie wat 
heeft gezegd, om verhaal te kunnen halen (zie www.wobverzoek.nl). 
 
3. Inmiddels zijn in deze zaak al twee rondes van procedures geweest. De Stichting is begonnen 
met een Wob-verzoek aan de staatssecretaris van BZK. Die heeft de stichting meegedeeld dat de 
opgevraagde gespreksverslagen bij de EUR berusten en dat het verzoek daarom ingevolge art. 4 
Wob naar deze instelling was doorgezonden. Vervolgens is tegen dit besluit bezwaar en beroep 
aangetekend (art. 6:2, aanhef en sub a, Awb). Hierin stond de vraag centraal of de staatssecretaris 
verplicht was ervoor te zorgen dat hij feitelijk de beschikking kreeg over deze stukken. Art. 6 van 
het instellingsbesluit van de Commissie-Alders bepaalt immers dat de archiefbescheiden van deze 
commissie na haar opheffing naar het archief van het ministerie overgebracht moeten worden. 
Rb. Alkmaar van 24 november 2003, LJN: AN9220, oordeelde van niet, nu daarvoor geen 
aanwijzingen in offerte en opdracht gevonden konden worden. ABRvS van 13 juli 2005, LJN: 
AT9283 oordeelde vervolgens in hoger beroep in gelijke zin, met als uitgangspunt dat buiten de 
gevallen waarin de stukken waarvan openbaarmaking is gevraagd bij het aangezochte orgaan 
behoren te berusten (curs. schr.), de Wob geen vergaringsplicht bevat. Onder de omstandigheden van 
het geval en gelet op de eigen verantwoordelijkheid en expertise van de onderzoekers en de wijze 
van onderzoeksrapportage, lag het in de rede dat de gespreksverslagen in de zin van art. 1, aanhef 
en sub a, Wob bij de EUR zijn gebleven, zijnde zelf een bestuursorgaan in de zin van de Wob 
(vgl. de sindsdien gewijzigde grondslag in art. 1a Wob). Derhalve is er naar het oordeel van de 
Afdeling geen grond voor de opvatting dat de gespreksverslagen bij de Commissie en daarmee, 
op grond van art. 6 van het instellingsbesluit, bij de minister behoorden te berusten. Verzoeken 
om openbaarmaking kunnen derhalve tot de EUR worden gericht. Einde eerste ronde.  
 
4. Vervolgens heeft de stichting een Wob-verzoek bij het college van bestuur van de EUR 
ingediend met betrekking tot alle onderliggende stukken bij het onderzoeksrapport, waaronder de 
gespreksverslagen. Dit verzoek is geweigerd, zowel op een bevoegdheidsargument als op een 
argument betreffende de gelding van de Wob. Als wetenschappelijk werkmateriaal, berusten de 
opgevraagde stukken volgens het CvB niet bij dit bestuursorgaan, noch behoorden zij daar te 
berusten. Op grond van de Whv vallen het inhoudelijk onderzoek, de gevolgde werkwijze, de 
resultaten en bevindingen daarvan immers niet onder de verantwoordelijkheid van het CvB en dit 
heeft dan ook niet tot taak om hierop inhoudelijk zeggenschap uit te oefenen. De weigering van 
het Wob-verzoek is voorts gemotiveerd met het argument dat de opgevraagde stukken niet als 
bestuurlijke aangelegenheid in de zin van art. 3, eerste lid, jo. art. 1, aanhef en sub b, Wob zijn aan 
te merken. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is immers geen beleidsvorming, 
beleidsvoorbereiding of beleidsuitvoering van een bestuursorgaan. Gelet op de academische 
vrijheid en het in de Whw over de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek bepaalde, zijn 
onderzoekers bij uitstek zelf – en niet als bestuursorgaan – verantwoordelijk voor het uitvoeren 
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en inrichten van het wetenschappelijk onderzoek. De benadering van de stichting als eiser was 
een andere. Deze nam in beroep bij de rechtbank Alkmaar en nadien in hoger beroep bij de 
Afdeling de stelling in, dat het in een open en goede democratie niet zo kan zijn dat de 
autonomie van een wetenschapper er toe zou kunnen leiden dat in het kader van de Wob 
gevraagde argumenten die in een publiekrechtelijke context (bestuurlijke aangelegenheid) en in 
opdracht van een bestuursorgaan zijn opgesteld, per definitie kunnen worden onttrokken aan het 
publiek (debat) en controleerbaarheid vanuit de maatschappij en zulks ongeacht waar de stukken 
zich fysiek bevinden. Rb. Alkmaar van 17 januari 2007, LJN: AZ6596, oordeelde in beroep dat de 
onderzoeksgegevens (fysiek) niet bij het CvB berusten, maar bij de auteurs van het rapport, als 
onderzoekers werkzaam bij de FSW van de EUR. Voorts overweegt de rechtbank dat dit 
onderzoeksmateriaal niet bij verweerder behoort te berusten omdat niet kan worden staande 
gehouden dat verweerder als bestuursorgaan van de EUR zeggenschap heeft over het in het 
kader van wetenschappelijk onderzoek vergaarde werkmateriaal van bij de universiteit werkzame 
onderzoekers. Hiertoe verwijst de rechtbank naar een aantal artikelen in de Whw, waarin is 
vastgelegd dat het CvB is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het 
beheer daarvan en dat de decaan van de faculteit is belast met het bestuur en de inrichting van de 
faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Op grond van deze bepalingen in de 
Whw oordeelt de rechtbank dat de faculteiten van de universiteit wat betreft het onderwijs en het 
wetenschappelijk onderzoek autonoom functioneren ten opzichte van het college van bestuur. 
“Gelet hierop kan dan ook niet worden gezegd dat er een directe functionele relatie bestaat 
tussen verweerder als bestuursorgaan van de EUR en het door eiser opgevraagde werkmateriaal 
van de onderzoekers van de FSW”, aldus de rechtbank. Derhalve is er naar het oordeel van de 
rechtbank geen sprake van bij het CvB berustende documenten. Evenmin is sprake van 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid in de zin van de Wob, nu de maatschappelijke 
en bestuurscultuur van Edam-Volendam niet een aangelegenheid is ten aanzien waarvan het CvB 
van de EUR beleid voert of kan voeren. Het beroep is derhalve ongegrond. Tegen deze uitspraak 
is hoger beroep ingesteld, resulterend in de hiervoor opgenomen uitspraak van de Afdeling 
bestuursrecht, als afsluiting van deze tweede ronde van procederen. En gezien de uitkomst 
verwacht ik dat er nog een derde ronde gaat komen. 
 
5. Opmerkelijk in deze uitspraak is, dat de Afdeling voor de vraag of de sociale faculteit werkt 
onder de verantwoordelijkheid van het CvB, in r.o. 2.3.2. vertrekt vanuit zijn eerdere uitspraak 
van 26 november 2003, AB 2004, 228 m.nt. Hans Peters (Stichting Geusselt). In dat geval was de 
casus echter een andere. Deze betrof de vraag of B&W van Maastricht Wob-plichtig waren met 
betrekking tot bij deze stichting aanwezige stukken, als voor de stichting verantwoordelijk 
bestuursorgaan op grond van overwegende, op de statuten gebaseerde overheidsinvloed (art. 3, 
eerste lid, Wob). De situatie bij een openbare universiteit is echter in zoverre anders, dat sprake is 
van één publiekrechtelijke rechtspersoon met meerdere bestuursorganen, waarvan taken, 
bevoegdheden en verantwoordingsrelaties in de regeling van de universitaire bestuursorganisatie 
in de Whw zijn vastgelegd. Art. 1a, eerste lid sub c, Wob geldt niet voor de universiteiten, de 
gelding van de Wob is gebaseerd op sub c van dit artikel. Zie over de wijziging van dit artikel in 
samenhang met het Besluit bestuursorganen WNO en Wob, mijn noot bij ABRvS van 15 
december 2004, JB 2005, 59. Het universitaire personeel kent voorts een ambtelijke rechtspositie, 
zodat de ambtelijk-hiërarchische ondergeschiktheid aan het CvB als beheersverantwoordelijk 
bestuursorgaan, in beginsel – ambtenaarrechtelijk - is verzekerd. Wellicht ziet de Afdeling een 
faculteit als (ambtelijke) dienst in de zin van art. 3, eerste lid, maar dat blijkt niet uit deze 
uitspraak. Bovendien wordt bij diensten van openbare lichamen de ondergeschiktheid en dus de 
verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan, verondersteld en behoeft niet – zoals de 
Afdeling in deze uitspraak doet - via een afzonderlijke argumentatielijn de verantwoordelijkheid 
van het CvB op basis van het criterium “overwegende overheidsinvloed” op de decaan als 
bestuursorgaan te worden vastgesteld. De koppeling van de werkingssfeer van de Wob aan het 
begrip (verantwoordelijk) bestuursorgaan in art. 1a, staat er niet aan in de weg dat in geval van 
meerdere bestuursorganen binnen één openbaar lichaam of publiekrechtelijke rechtspersoon, in 
de instellingswet nader wordt bepaald welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de naleving 
van de Wob, mits aan de gelding hiervan geen afbreuk wordt gedaan. Dat is ook in de Whv 
gebeurd. Derhalve is de primaire vraag welk universitaire bestuursorgaan op grond van deze wet 
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verantwoordelijk is voor de naleving van de Wob met betrekking tot onderzoeksbestanden van 
facultaire onderzoekers. Pas dan komen vragen aan de orde als waar de opgevraagde documenten 
berusten of behoren te berusten. 
 
6. De universitaire bestuursorganisatie in de Whw is in 1997 ingrijpend gewijzigd via de Wet 
modernisering universitaire bestuursorganisatie, de zgn. MUB (Stb. 1997, 117). De 
medezeggenschapsstructuur werd grotendeels afgeschaft en integraal management is sindsdien 
het parool. Hieronder wordt verstaan dat een orgaan ook over de middelen beschikt om besluiten 
te effectueren. Art. 9.2, eerste lid, Whw bepaalt, dat het college van bestuur, als instellingsbestuur, 
is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan, 
onverminderd de bevoegdheden van de raad van toezicht. In het tweede lid is bepaald, dat het 
college van bestuur de taken en bevoegdheden uitoefent die bij of krachtens de wet aan het 
instellingsbestuur zijn opgedragen, voorzover niet anders is bepaald. Hieruit blijkt dat de taken en 
bevoegdheden bij het CvB berusten, voorzover deze niet specifiek aan andere bestuursorganen 
zijn opgedragen. In het voorliggende geval gaat het in het bijzonder om de afbakening van taken 
en bevoegdheden met de decaan. Omtrent dienst taken en bevoegdheden bepaalt art. 9.14, eerste 
lid, dat de decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit, terwijl hij voorts is belast met 
het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapbeoefening. De 
overige taken en bevoegdheden van de decaan zijn vastgelegd in art. 9.15, waaronder het 
vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening (eerste lid, sub b) binnen de 
richtlijncompetentie van het CvB op grond van art. 9.5 Whw. De grondslag van de 
bevoegdheden van de decaan zijn tweeërlei: (a) attributie van bevoegdheden in de Whw en (b) 
mandaat van beheersbevoegdheden (in het bijzonder financiën en personeel) door het CvB 
teneinde het beoogde doel van integraal management te realiseren. De eerste categorie 
bevoegdheden is ingebed in een stelsel van sturingsbevoegdheden van het CvB, zoals benoeming, 
schorsing en ontslag van de decaan als hoofd van de faculteit (art. 9.13, eerste en derde lid), 
richtlijncompetentie (art. 9.5), goedkeuringsbevoegdheid met betrekking tot het 
faculteitsreglement en aanvullende regelingsbevoegdheid (art. 9.14, vierde en vijfde lid) en de 
bevoegdheid tot schorsing en vernietiging van besluiten van de decaan (art. 9.24, eerste lid). De 
decaan is voorts verantwoordings- en inlichtingenplichtig aan het CvB (art. 9.6). Hieruit volgt, dat 
de decaan een sterkere positie heeft dan het gemiddelde ambtelijk bestuursorgaan in de zin van 
art. 10.1.3.1 Wetsvoorstel Vierde tranche Awb (TK 2003-2004, 29702, nr. 1-2). Wat de 
gemandateerde bevoegdheden betreft is sprake van mandaat in de zin van art. 10:3 Awb, waarbij 
de decaan volledig onder verantwoordelijkheid van het CvB handelt.  
 
7. Voor nader inzicht in de verdeling van competenties tussen CvB en decaan is kennisneming 
van de wetsgeschiedenis onontbeerlijk, met name in relatie tot art. 9.2 Whw. Bij de artikelsgewijze 
toelichting op dit artikel wordt opgemerkt, dat met de formulering van algemene bestuurs- en 
beheerstaken en –bevoegdheden niet wordt afgedaan aan de geldigheid van specifieke 
taakopdrachten in de Whw, terwijl andere taken van het CvB niet meer met zoveel woorden 
worden genoemd, echter wel tot de verantwoordelijkheid van het CvB gerekend worden. Bij die 
laatste categorie worden een aantal voorbeelden gegeven, waaronder de zorg voor de bestanden 
van persoonsgegevens in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (MvT, nr. 
24646, nr. 3, p. 32-33). Hierop baseer ik de conclusie, dat de uitvoering van de Wbp tot de 
competentie van het CvB behoort. Wat de archiefwet betreft ligt dat, hoewel niet genoemd, niet 
anders. Hiervan uitgaande ligt het voor de hand om ervan uit te gaan, dat de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wob eveneens bij het CvB berust en niet – 
althans niet als geattribueerde of hieraan accessoire bevoegdheid - bij de decaan. Aldus is de 
“omweg” van de Afdeling naar de bevoegdheid van het CvB via de invulling van het begrip 
“verantwoordelijk bestuursorgaan” overbodig, nog afgezien van de vraag of deze passend is in de 
dogmatiek van de Wob. Met het voorgaande is dus louter iets gezegd over de bevoegdheidsvraag, 
niet over het Wob-besluit als zodanig. Deze bevoegdheidsverdeling laat onverlet dat het CvB bij 
besluiten over dit type Wob-kwesties de betreffende faculteitsdecaan en de onderzoekers bij de 
besluitvorming behoort te betrekken. Bovendien kan het CvB deze Wob-bevoegdheid (alsnog) 
aan de decaan mandateren.  
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8. Uit het voorgaande volgt, dat het CvB als instellingsbestuur dient te besluiten over Wob-
verzoeken betreffende bij de instelling aanwezige documenten, danwel dat deze bevoegdheid in 
mandaat wordt uitgeoefend door de decanen, elk voor de documenten - waaronder 
gegevensbestanden - die berusten of behoren te berusten bij hun respectievelijke faculteit. De 
uitbreiding van het geldingsbereik van de Wob tot documenten die behoren te berusten bij het 
betreffende bestuursorgaan impliceert, dat dit bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om elders 
aanwezige documenten dwingend op te vragen. Bij een openbare instelling kan dat als regel op 
grond van de – gesanctioneerde - ambtelijk-hiërarchische aanwijzingsbevoegdheid. Binnen een 
universiteit kan dat wat genuanceerder liggen, omdat die aanwijzingsbevoegdheid invloed 
ondergaat van de ethiek van het wetenschappelijk onderzoek. Het beroep van de zijde van de 
EUR op de in art. 1.6 Whw erkende academische vrijheid binnen de instelling begrijp ik dan ook 
in deze zin. Anders dan de Afdeling meent is de doorwerking hiervan niet beperkt tot de 
weigeringsgronden in de Wob, maar kan deze mijns inziens ook van invloed zijn op de 
“vorderingsbevoegdheid”  van het college van bestuur. Binnen de openbare universiteiten wordt 
de ambtelijke rechtspositie immers mede ingekleurd door de specifieke kenmerken van het 
wetenschappelijk (onderwijs en) onderzoek. Zie in dit verband ook de aandacht voor de 
wetenschappelijke “professional” in het inmiddels in het kader van de kabinetsformatie 2007 
ingetrokken wetsvoorstel tot vervanging van de Whw door een Wet op het hoger onderwijs en 
onderzoek, TK 2005-2006, 30588, nrs. 1-3 en 9. 
 
9. De uitbreiding van de betekenis van het begrip bestuurlijke aangelegenheid lijkt mij niet erg 
gelukkig. In dit verband zijn nu ook de inhoud van de onderzoeksopdracht en de aard van de 
opdrachtgever bepalend voor de vraag of de Wob van toepassing is. Dat een bestuurlijke 
aangelegenheid ook het (toekomstige) beleid van een ander bestuursorgaan kan betreffen gaat 
nog verder, betekent immers dat hiermee het gehele beleidsmatig relevante onderzoek van 
publiekrechtelijke onderzoeksinstellingen onder de Wob is gebracht. Hiermee gaat de Afdeling 
volledig voorbij aan de vraag of sprake is van onderzoek in opdracht, want “niet van belang”. Dat 
is niet begrijpelijk, met name niet vanuit het perspectief van de financiering van de universiteiten 
en het geldende gemeenschapsrecht. De universiteiten moeten momenteel een derde van hun 
budget financieren uit vrije markt-activiteiten, waaronder het (belangrijke) contract-onderzoek. 
Vgl. in dit verband de brief van de staatssecretaris van OCW van 20 juli 2005, TK 2004-2005, 
28248, nr. 84, de zgn. publiek-privaatbrief in het verlengde van de HBO-fraude. Wat het 
verwerven van onderzoeksopdrachten betreft moet voluit –  op basis van het geldende 
aanbestedingsrecht – geconcurreerd worden, niet alleen met bijzondere universiteiten, maar ook 
met universitaire onderzoeksinstellingen in andere lidstaten en een groot aantal 
onderzoeksbureaus in de particuliere sector. De openbare universiteiten vallen ook onder de 
regels van Markt & Overheid, in het bijzonder de transparantiebepalingen in art. 25a e.v. van de 
Mededingingswet, terwijl een wetsvoorstel tot opneming van gedragsregels gericht op het 
voorkomen van oneerlijke concurrentie in samenhang met het verbod op staatssteun in art. 87, 
eerste lid, EG (nog steeds) in voorbereiding is (Brief van de minister van EZ van 3 mei 2007, TK 
2006-2007, 28050, nr. 12). Zie voor de inhoud van deze regels het eerder ingetrokken (nr. 8) 
Wetsvoorstel markt en overheid, TK 2001-2002, 28050, nr. 2, met name hoofdstuk 7 betreffende 
bijzondere regels voor onderzoeksinstellingen. In het toepasselijke recht wordt  niet 
gedifferentieerd naar gelang het onderwerp van het onderzoek of het publiek- of 
privaatrechtelijke karakter van de opdrachtgever. Zie in dit verband ook het advies van de Raad 
van State over de Europeesrechtelijke aspecten van de interne markt en mededinging bij het 
hiervoor genoemde, inmiddels ingetrokken Wetsvoorstel op het hoger onderwijs en onderzoek 
(TK 2005-2006, 30588, nr. 4, p. 25 e.v.) en de reactie van de minister, getuigend van een hoog 
“wishful thinking-gehalte” (zie nr. 3, p. 78-79). Ik houd het derhalve voor mogelijk, dat we in het 
kader van de vrijheid van diensten in art. 49 EG nog eens geconfronteerd gaan worden met de 
vraag of de toepassing van de Wob op het universitaire contractonderzoek wellicht als 
ontoelaatbare handelsbelemmering moet worden aangemerkt (vgl. de criteria in de 
Dienstenrichtlijn).  
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10. Tegelijkertijd heb ik sympathie voor het standpunt van de Afdeling, al was het maar omdat 
het een dam probeert op te werpen tegen oneigenlijke uitbesteding van onderzoek aan externe 
instanties om aan Wob-verplichtingen te ontkomen. Die situatie doet zich in het bijzonder voor 
indien bij de uitvoering van onderzoek door derden, publiekrechtelijke bevoegdheden worden 
ingezet. Zie als illustratie de mandaats- en machtigingsbesluiten ten behoeve van het onderzoek 
van de Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap, Stb. 2004, 130 en 221. De oplossing moet 
echter primair worden gevonden in de vaste opneming van standaardconclusies in 
onderzoeksopdrachten en instellingsbesluiten betreffende de omgang met de 
onderzoeksgegevens. Het risico van deze Afdelingsuitspraak is dat de uitsluiting van de Wob via 
derogerende wetgeving en het werken met “Wob-gescreende” stichtingen alleen maar wordt 
bevorderd (zie de noot van Hans Peters onder ABRvS 26 november 2003, AB 2004, 228 en mijn 
noot bij ABRvS 15 juni 2005, JB 2005, 230). 
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