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wijze waarop een dergelijk verzoek moet worden gekwalifi-
ceerd en waar het in een procedure die volgt op zo’n verzoek 
nog over kan gaan. 
2. Eerder oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (Afdeling) dat een dergelijk WOB-
verzoek van kleur verschiet althans tevens een verzoek 
om opheffing van de eerder opgelegde geheimhouding is. 
Daarbij werd de indiener van dat verzoek ook als belang-
hebbende aangemerkt. Een directe betrokkenheid bij het 
onderwerp of het zijn van raadslid of iets dergelijks was 
daarmee geen vereiste meer (ABRvS 23 november 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:3140, AB 2017/11, m.nt. M.A.J. West, Gst. 
2017/50, m.nt. J. Korzelius en C.N. van der Sluis, JB 2017/19, 
m.nt. J.L.W. Broeksteeg).
3. In de hier opgenomen uitspraak gaat het om een 
gespreksverslag waar de geheimhouding op is gelegd door 
de burgemeester aan enkele raadsleden, fractievoorzitters 
(artikel 25 lid 2 Gemw). Van enige bekrachtiging door de 
gemeenteraad – en het daarmee bevoegd worden van de 
gemeenteraad om over het al dan niet opheffen van de 
geheimhouding te beslissen – is dus geen sprake. Dat is 
immers enkel aan de orde als de geheimhouding is opge-
legd aan de gehele raad. Vandaar ook dat het geschil zich 
afspeelt tussen degene die het verzoek heeft ingediend en 
de burgemeester. In eerste instantie werd het verzoek afge-
wezen onder verwijzing naar de opgelegde geheimhouding. 
Nadien heeft de burgemeester dit – zoals gebruikelijk in de 
periode voor november 2016 – nader gemotiveerd onder 
verwijzing naar de weigeringsgronden uit de WOB (oneven-
redige benadeling en de persoonlijke levenssfeer). Vervol-
gens is dit besluit – na november 2016 – een tweede maal 
gewijzigd vanwege voornoemde jurisprudentie. De burge-
meester wijst in dat besluit het verzoek om opheffing van 
de geheimhouding eveneens af.
4. Voor ligt in hoger beroep of de rechtbank terecht 
als uitgangspunt heeft gehanteerd dat het besluit tot op-
legging van de geheimhouding niet ter discussie kon staan. 
Appellant meende op inhoudelijke gronden dat dit besluit 
onrechtmatig was, nu geen sprake kon zijn van genoemde 
weigeringsgronden. Bovendien meende appellant dat – nu 
het verzoek tot openbaarmaking ook een verzoek tot ophef-
fing is – vanzelf ook in deze fase nog ter beoordeling voorlag 
de juistheid van de redenen voor oplegging van de geheim-
houding en de vraag of oplegging rechtmatig was destijds.
5. De Afdeling volgt de lijn van de rechtbank en stelt 
dat het besluit tot oplegging van de geheimhouding for-
mele rechtskracht heeft gekregen. Tegen dat besluit stond 
bezwaar en beroep open. Appellant heeft die rechtsmidde-
len niet gebruikt, ook niet binnen twee weken nadat hem 
het besluit tot geheimhouding bekend was geworden. Het 
besluit tot het opleggen van de geheimhouding staat dus 
niet ter discussie. Wel het besluit tot het niet opheffen van 
de geheimhouding en dit wordt beoordeeld naar de stand 
van zaken op het moment van dat besluit. Theoretisch kan 
het dus zo zijn dat het opleggen van de geheimhouding op 
onjuiste gronden is gedaan, maar de feiten zodanig zijn 
bij het besluit tot afwijzing van het verzoek tot opheffing 
dat de geheimhouding daarmee alsnog gehandhaafd kan 

blijven. Andersom zou het ook zo kunnen zijn dat de ge-
heimhouding met de feiten en omstandigheden van toen 
op rechtmatige wijze kon worden opgelegd, maar er geen 
reden meer bestaat om die geheimhouding niet op te hef-
fen in een latere fase. De inhoudelijke vraag of geheimhou-
ding terecht (nog altijd) op een document rust wordt dus 
‘ex nunc’-plus getoetst. Die toetsing is overigens tweeledig. 
Een volle toets vindt plaats op de vraag of er een belang is 
als genoemd in artikel 10 WOB. In dit geval wordt dat ook in 
de fase van het al dan niet opheffen van de geheimhouding 
aanwezig geacht. Openbaarmaking van het gespreksver-
slag belemmert het functioneren van de fractievoorzitters 
en het openbaar bestuur, het kan de relatie tussen burge-
meester en fractievoorzitters schaden en dus is sprake van 
onevenredige benadeling van betrokkenen. Bovendien is 
er sprake van een gevoelig gespreksonderwerp. Derhalve 
heeft de burgemeester in redelijkheid kunnen weigeren 
de geheimhouding op te heffen. Met het oordeel over het 
redelijkerwijs kunnen weigeren wordt invulling gegeven 
aan de meer terughoudende toets aangaande de bevoegd-
heidsuitoefening. Meer indringend wordt getoetst of sprake 
is van de weigeringsgronden van artikel 10 WOB. Dit on-
derscheid in beoordeling kennen we van de toetsing van 
het besluit tot oplegging van de geheimhouding (zie bij-
voorbeeld Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 mei 2018, 
ECLI:NL:RBZWB:2018:3250).

C.N. van der Sluis

Gst. 2019/58

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
19 december 2018, nr. 201708060/1/A3
(Mr. J.A. Hagen)
m.nt. R.J.M.H. de Greef1

(Art. 3 lid 1 Wob; art. 10:22 Awb)

ECLI:NL:RVS:2018:4190

Beslissen op Wob-verzoek. Attributie aan ondergeschik-
ten. (Amsterdam) 

Op grond van artikel 10:3 lid 3 van de Algemene wet bestuurs-
recht (hierna: Awb) wordt mandaat tot het beslissen op een be-
zwaarschrift niet verleend aan degene die het besluit waartegen 
het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen. […] 
Ter zitting is komen vast te staan dat de bevoegdheid van de 
Directeur Belastingen om op de oorspronkelijke verzoeken te 
beslissen, niet is gebaseerd op mandaatverlening. Bij het Benoe-
mings- en aanwijzingsbesluit 2017 – aanwijzing ambtenaren 
uitvoering heffing en invordering gemeentelijke belastingen –, 
dat op 23 december 2016 in het Gemeenteblad is gepubliceerd, 

1 Rob de Greef is partner bij PROOF Adviseurs en docent/onderzoeker staats- 
en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit.
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is de Directeur Belastingen aangewezen als gemeenteambte-
naar voor het heffen en invorderen van heffingen en belastin-
gen. Omdat de beslissingsbevoegdheid van de Directeur Belas-
tingen niet is gebaseerd op mandaat, is er geen aanleiding voor 
het oordeel dat de Directeur Belastingen niet ook het besluit op 
bezwaar mocht nemen.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], wonend te Amsterdam, appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 au-
gustus 2017 in zaak nr. 17/3034 in het geding tussen:
[appellant]
en
de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam.

 Procesverloop

Bij acht besluiten van respectievelijk 23 mei 2016 (3x), 
24 mei 2016, 10 juni 2016 (2x), 13 juni 2016 en 14 juni 2016 
heeft de heffingsambtenaar de verzoeken van [appellant] 
om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk 
toegewezen en voor het overige afgewezen. Bij besluit van 
18 april 2017 heeft de heffingsambtenaar de door [appel-
lant] gemaakte bezwaren tegen de besluiten voor zover 
daarbij de verzoeken zijn afgewezen ongegrond verklaard. 
Bij mondelinge uitspraak van 16 augustus 2017 heeft de 
rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep 
ongegrond verklaard. Het proces-verbaal van deze uit-
spraak is aangehecht. 
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep in-
gesteld. De heffingsambtenaar heeft een schriftelijke 
uiteenzetting gegeven. De Afdeling heeft de zaak ter zit-
ting behandeld op 17 september 2018, waar [appellant], 
en de heffingsambtenaar, vertegenwoordigd door mr. H. 
Oderkerk, zijn verschenen.

 Overwegingen

 Inleiding
 1. [appellant] heeft bezwaar gemaakt tegen een be-
schikking op grond van de Wet Onroerende Zaken (hierna: 
WOZ). Over de wijze waarop dat bezwaar wordt behandeld 
heeft hij klachten ingediend. Vervolgens heeft hij Wob-ver-
zoeken ingediend. 
 2. Bij het besluit van 18 april 2017 heeft de heffings-
ambtenaar zich op het standpunt gesteld dat voor zover de 
verzoeken zagen op een bestuurlijke aangelegenheid, op de 
daarin gestelde vragen antwoord is gegeven. De heffings-
ambtenaar heeft daarbij afgezien van het horen van [ap-
pellant] omdat hij het bezwaar kennelijk ongegrond acht. 
De heffingsambtenaar stelt zich op dit standpunt omdat 
de verzoeken van [appellant] voor zover daaraan niet tege-
moet is gekomen, niet zien op een bestuurlijke aangelegen-
heid. 

 De uitspraak van de rechtbank
 3. De rechtbank heeft overwogen dat de heffings-
ambtenaar met de besluiten uit mei en juni 2016 antwoord 
heeft gegeven op de verzoeken van [appellant] die vielen 
onder de werking van de Wob. De heffingsambtenaar heeft 
zich terecht op het standpunt gesteld dat de verzoeken voor 
het overige geen bestuurlijke aangelegenheid betreffen. De 
overige informatie kan [appellant] op andere wijze verkrij-
gen, aldus de rechtbank. 

 Het hoger beroep van [appellant]
 4. [appellant] betoogt dat aan hem ten onrechte geen 
nadere motivering is gegeven, terwijl hij daarom had ver-
zocht. Ook is hij ten onrechte niet door de heffingsamb-
tenaar gehoord in de bezwaarprocedure en was hij bij de 
zitting van de rechtbank niet aanwezig. Ten onrechte heeft 
de rechtbank geoordeeld dat al zijn overige vragen niet zien 
op een bestuurlijke aangelegenheid, terwijl dit voor som-
mige vragen wel het geval is. Daarnaast is twijfelachtig of 
het besluit op bezwaar door dezelfde medewerker van de 
gemeente mocht worden genomen als de oorspronkelijke 
besluiten op de verzoeken, aldus [appellant]. 

 Beslissingsbevoegdheid van de Directeur 
Belastingen in bezwaar

5. Op grond van artikel 10:3, lid 3 van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt mandaat tot het 
beslissen op een bezwaarschrift niet verleend aan degene 
die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens 
mandaat heeft genomen. De besluiten zijn ondertekend 
door J.G. Bakker in de functie van Directeur Belastingen van 
de gemeente Amsterdam. Ter zitting is komen vast te staan 
dat de bevoegdheid van de Directeur Belastingen om op de 
oorspronkelijke verzoeken te beslissen, niet is gebaseerd 
op mandaatverlening. Bij het Benoemings- en aanwijzings-
besluit 2017 – aanwijzing ambtenaren uitvoering heffing en 
invordering gemeentelijke belastingen –, dat op 23 decem-
ber 2016 in het Gemeenteblad is gepubliceerd, is de Direc-
teur Belastingen aangewezen als gemeenteambtenaar voor 
het heffen en invorderen van heffingen en belastingen. Om-
dat de beslissingsbevoegdheid van de Directeur Belastingen 
niet is gebaseerd op mandaat, is er geen aanleiding voor het 
oordeel dat de Directeur Belastingen niet ook het besluit op 
bezwaar mocht nemen. Het betoog faalt. 

 Nadere motivering op grond van artikel 3:48 van 
de Awb

 6. Op grond van artikel 3:48, eerste lid, van de Awb 
kan de vermelding van de motivering van een besluit ach-
terwege blijven indien redelijkerwijs kan worden aange-
nomen dat daaraan geen behoefte bestaat. Op grond van 
het tweede lid, wordt de motivering zo spoedig mogelijk 
verstrekt indien een belanghebbende daarom vraagt. De 
Afdeling stelt vast dat de heffingsambtenaar gemotiveerde 
besluiten heeft genomen op de verzoeken van [appellant]. Er 
is derhalve geen toepassing gegeven aan artikel 3:48, eerste 
lid. Hoewel [appellant] vindt dat de besluiten onvoldoende 
zijn gemotiveerd, bestond daarom geen aanleiding voor de 
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heffingsambtenaar om op zijn verzoek om een nadere moti-
vering in te gaan. Het betoog faalt. 

 Niet horen in bezwaar
 7. Op grond van artikel 7:3, aanhef en onder b, van de 
Awb kan van het horen van een belanghebbende worden af-
gezien indien het bezwaar kennelijk ongegrond is. Zoals de 
Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 10 februari 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:282), betekent dit dat van het horen 
mag worden afgezien indien er op voorhand redelijkerwijs 
geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen 
leiden tot een andersluidend besluit. Het horen is erop ge-
richt om nadere informatie te verkrijgen, zodat het be-
stuursorgaan over alle feiten en omstandigheden beschikt 
om een volledige heroverweging van het bestreden besluit 
te kunnen verrichten. De beslissing om artikel 7:3, aanhef 
en onder b, van de Awb toe te passen dient te worden geno-
men op grond van hetgeen in het bezwaarschrift is aange-
voerd. Gelet op hetgeen [appellant] in zijn bezwaarschriften 
naar voren heeft gebracht, namelijk dat hij vindt dat zijn 
verzoeken ook voor het overige bestuurlijke aangelegenhe-
den betreffen, heeft de heffingsambtenaar in redelijkheid 
kunnen afzien van het horen van [appellant]. Het betoog van 
[appellant] faalt. 

 Hebben de verzoeken voor het overige betrekking 
op een bestuurlijke aangelegenheid?

8. Artikel 3, eerste lid, van de Wob luidt:

“Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid rich-
ten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoorde-
lijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, 
dienst of bedrijf.”

 8.1. [appellant] is met de gemeente verwikkeld in een 
bezwaarprocedure over een WOZ-beschikking en een daar-
aan gelieerde klachtenprocedure. Omdat die procedures en 
de communicatie daarover niet geheel naar zijn wens verlo-
pen, heeft [appellant] de verzoeken ingediend. De lopende 
zaken van [appellant] worden overheerst door klachten en 
vragen over de wijze waarop en de mate waarin met hem 
wordt gecommuniceerd door de heffingsambtenaar en de 
klachtencoördinator. Zo wordt in enkele onderdelen van de 
verzoeken van [appellant] het volgende gevraagd, waarbij 
hij erop wijst dat hij die informatie graag krijgt voor zover 
het is neergelegd in een document:

“– Waarom wilt [persoon A] geen antwoord geven op de 
bijgevoegde email.

– Wat kan ik doen om de email van 13 feb 2016 at 3:36 
pm beantwoord te krijgen.

– Heeft [persoon A] nagevraagd welke vragen [persoon 
B] beantwoord wilt krijgen in het overleg met de col-
lega

– Hoeveel sneller zou het bezwaarschrift getraceerd 
zijn wanneer het bezwaarschrift wel het juiste num-
mer had gehad.

– Welke dagen werkt [persoon B]. Wanneer heeft ze 
vakantie gepland.

– Wat is het directe telefoonnummer van [persoon B].
– Wat is het emailadres van de leidinggevende van 

[persoon B].
– Wat is het emailadres van de verantwoordelijke voor 

beantwoording van deze email en voor deze proce-
dure.

– Wat is de oorzaak voor uitblijven van beantwoording 
van de email.”

Hieruit blijkt dat het in deze zaak in de kern draait om vra-
gen van [appellant] over de wijze waarop hij is bejegend in 
de WOZ-zaak en in de klachtenprocedure over het bezwaar 
in de WOZ-zaak. Deze vragen staan naar hun aard los van 
de uitvoering van het beleid. Gelet op deze omstandigheden 
is de Afdeling van oordeel dat de rechtbank terecht heeft 
geoordeeld dat de heffingsambtenaar zich terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat deze verzoeken niet zien op in-
formatie die een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Het 
betoog faalt. 

 Conclusie en proceskosten
 9. Het hoger beroep van [appellant] is ongegrond. De 
aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 
 10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding. 

 Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State be-
vestigt de aangevallen uitspraak.

 Naschrift

 1. Recentelijke verscheen in dit blad een uitgebreid 
artikel over de Wet openbaarheid van bestuur in relatie tot 
intergemeentelijke samenwerking (zie R.J.M.H. de Greef, 
‘Openbaarheid van bestuur en intergemeentelijke samen-
werking: Hoe zit het nu eigenlijk?’, Gst. 2018/133). Daarin 
is ingegaan op de gevolgen van onder andere delegatie en 
mandaat voor het behandelen van Wob-verzoeken. Daarbij 
werd ook kort ingegaan op het behandelen van Wob-ver-
zoeken wanneer sprake is van attributie aan ondergeschik-
ten (zie § 1.4). In deze uitspraak staat die vraag (impliciet) 
centraal. Hieronder wordt eerst ingegaan op de positie van 
de gemeentelijke heffingsambtenaar van Amsterdam (punt 
2). Daarna wordt ingegaan op de reikwijdte van artikel 3 lid 
1 Wob in relatie tot dit vraagstuk (punt 3-5).
 2. In casu richt het Wob-verzoek zich tot de hef-
fingsambtenaar van Amsterdam. De Directeur Belastingen 
van de gemeente Amsterdam is door het college van bur-
gemeester en wethouders van Amsterdam aangewezen 
als gemeenteambtenaar voor het heffen en invorderen van 
heffingen en belastingen (r.o. 5). Dit is in overeenstemming 
met artikel 231 Gemw. Het betreft hier een vorm van at-
tributie aan ondergeschikten (Kamerstukken II 1996/97, 
25280, 3, p. 70-71; vgl. art. 10:22 Awb). De heffingsambte-
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naar is zodoende een bestuursorgaan in de zin van artikel 
1:1 lid 1 aanhef en onder a Awb (vgl. ABRvS 5 december 
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083; AB 2013/59, m.nt. J.M.C. 
Niederer en J.C.L.M.A. van Gemert; Belastingblad 2013/189, 
m.nt. J.P. Kruimel). De heffingsambtenaar is zelfstandig be-
voegd tot handelen, het aan hem bovengeschikte college 
van burgemeester en wethouders kan de bevoegdheden 
van de heffingsambtenaar niet zelf uitoefenen (HR 30 janu-
ari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AI0753 en Hof Amsterdam 9 ja-
nuari 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AU9619). De heffings-
ambtenaar beslist ook zelf op bezwaarschriften ingediend 
tegen zijn besluiten, artikel 10:3 lid 3 Awb is niet van toe-
passing (zie r.o. 5 en bijv. Rb. Gelderland 7 december 2017, 
ECLI:NL:RBGEL:2017:6320 (Bewaarder Kadaster)). Nu gaat 
het in deze zaak niet om een besluit omtrent de heffing of 
invordering, maar er is een Wob-verzoek ingediend ten aan-
zien van documenten die zich onder de heffingsambtenaar 
bevinden. De vraag rijst dan welk bestuursorgaan bevoegd 
is te beslissen omtrent een dergelijk Wob-verzoek. Is dat de 
heffingsambtenaar (het ondergeschikte bestuursorgaan) 
of is dat het college van burgemeester en wethouders (het 
bovengeschikte bestuursorgaan)?
 3. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde reeds 
in 2001 dat de Minister van Justitie kon beslissen omtrent een 
Wob-verzoek over documenten die berusten bij het hoofd 
van het ressortspakket te Den Bosch aangezien dit hoofd, 
of althans het college van procureurs-generaal, onder ver-
antwoordelijkheid van de minister werkt (ABRvS 15 febru-
ari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB0268; AB 2002/2, m.nt. S.E. 
Zijlstra). Zijlstra wijst er in zijn noot op dat uitsluitend het 
bovengeschikte bestuursorgaan bevoegd is te beslissen om-
trent Wob-verzoeken, en hij verwijst daarbij ook naar oude 
rechtspraak (ARRvS (vz.) 11 juni 1985, KG 1985/205) en de 
literatuur. Het ondergeschikte bestuursorgaan kan slechts 
in mandaat van het bovengeschikte bestuursorgaan het ver-
zoek afdoen. In een andere uitspraak van later dat jaar komt 
de Afdeling eveneens tot de conclusie dat de Minister van 
Justitie kan beslissen omtrent Wob-verzoeken, omdat ook 
de officier van justitie ondergeschikt is aan deze minister 
(ABRvS 12 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD3774; AB 
2002/4, m.nt. S.E. Zijlstra; JB 2001/275, m.nt. E.C.H.J. van der 
Linden; AA 2002, p. 282, m.nt. L.J.A. Damen). In 2012 her-
haalde de Afdeling bestuursrechtspraak, onder verwijzing 
naar de eerdere twee uitspraken, haar standpunt. Gedepu-
teerde staten van Gelderland, als bovengeschikt bestuurs-
orgaan van de toezichthouders in het kader van de Flora- en 
faunawet, konden beslissen omtrent Wob-verzoeken die 
zich richten op stukken die zich bevinden onder de toezicht-
houders (ABRvS 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1061; AB 
2013/254, m.nt. J.A.F. Peters). Peters merkt in zijn noot op 
dat misschien wel te veel waarde wordt gehecht aan de 
eerdere twee uitspraken uit 2001 (én de uitspraak uit 1985 
die nog onder de oude Wob werd gedaan). Volgens hem 
sluiten de 2001-uitspraken van de Afdeling niet uit dat het 
ondergeschikte bestuursorgaan zelf beslist. Hij wijst erop 
dat de Afdeling nimmer expliciet heeft uitgesproken dat uit-
sluitend het bovengeschikte bestuursorgaan mag beslissen. 
Dat brengt ons bij de vraag of dit ondergeschikte bestuurs-

orgaan (of in de termen van Peters ‘werkzame bestuursor-
gaan’) nu wel of niet mag beslissen.
 4. In een zaak rond belastingsamenwerking deed de 
Afdeling bestuursrechtspraak een opmerkelijke uitspraak. 
Het betrof de Gemeenschappelijke Belasting- en Registra-
tie Dienst van de voormalige plusregio Parkstad Limburg 
(GBRD). In de gemeenschappelijke regeling Parkstad Lim-
burg zoals die toen gold was de bevoegdheid heffingsamb-
tenaren te benoemen gedelegeerd aan het dagelijks bestuur 
van Parkstad Limburg. Het dagelijks bestuur had vervolgens 
het afdelingshoofd Heffingen van de GBRD aangewezen als 
gemeentelijke heffingsambtenaar ex artikel 231 lid 1 Gemw. 
Ondanks dat de benoeming door het dagelijks bestuur ge-
schiedde zag de Afdeling het afdelingshoofd toch als ge-
meentelijke heffingsambtenaar en daarmee als onderge-
schikte van het college van burgemeester en wethouders. 
Er werd dus geen toepassing gegeven aan artikel 232 lid 4 
Gemw dat gaat over belastingsamenwerking. Dat artikel 
biedt de mogelijkheid dat bij of krachtens gemeenschappe-
lijke regeling een bij dat openbaar lichaam werkzame amb-
tenaar wordt aangewezen als heffingsambtenaar. Dat had 
voor de hand gelegen, nu in artikel 21 lid 2 van de Gemeen-
schappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg, zoals 
vastgesteld in 2010 (de belastingbevoegdheden waren eerst 
bij wijziging in 2005/2006 overgedragen op eenzelfde wij-
ze), expliciet wordt gesproken van overdracht van bevoegd-
heden met toepassing van artikel 232 lid 4 Gemw. In artikel 
23 van de gemeenschappelijke regeling was opgenomen 
dat “een ambtenaar van de Stadsregio Parkstad kon worden 
aangewezen als de […]” en dan volgen de heffingsambte-
naar e.d. In dat geval is de betreffende ambtenaar echter 
geen ondergeschikte van het college van burgemeester en 
wethouders, maar van het dagelijks bestuur van het sa-
menwerkingsverband (vgl. Kamerstukken II 1996/97, 25280, 
3, p. 129). De Afdeling nam dus ondergeschiktheid van de 
heffingsambtenaar aan het college van burgemeester en 
wethouders aan en oordeelde omtrent de behandeling van 
Wob-verzoeken:

“Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband tus-
sen de gemeente Heerlen en zeven andere Limburgse 
gemeenten. Het is een rechtspersoonlijkheid bezittend 
openbaar lichaam dat is ingesteld met toepassing van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het afdelings-
hoofd is bij besluit van 1 januari 2007 door het dagelijks 
bestuur van Parkstad Limburg aangewezen als gemeen-
teambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, on-
der b, van de Gemeentewet. Het afdelingshoofd is een be-
stuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder 
a, van de Awb. Het afdelingshoofd heeft uiteengezet dat 
aan de GBRD de heffing en invordering van de gemeente-
lijke belastingen ten behoeve van de gemeenten binnen 
het samenwerkingsverband Parkstad Limburg zijn opge-
dragen. In een dienstverleningsovereenkomst is vastge-
legd op welke wijze de GBRD deze taken moet uitvoeren. 
Aangezien het afdelingshoofd zich bij de uitvoering van 
deze taken naar de opdracht van de betrokken gemeen-
ten dient te richten, is hij een onder verantwoordelijk-
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heid van deze gemeenten werkzaam bestuursorgaan, 
als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, aanhef en onder c, 
van de Wob. Het afdelingshoofd heeft zich terecht be-
voegd geacht een besluit te nemen op het verzoek van 
[appellant] om openbaarmaking van de gevraagde stuk-
ken, die zich bij de GBRD bevinden. Dat het college, als 
het verantwoordelijke bestuursorgaan, eveneens op 
dat verzoek mocht beslissen, doet aan de bevoegd-
heid van het afdelingshoofd niet af.” (ABRvS 5 decem-
ber 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083; AB 2013/59, m.nt. 
J.M.C. Niederer en J.C.L.M.A. van Gemert; Belastingblad 
2013/189, m.nt. J.P. Kruimel).

De Afdeling is van mening dat de bevoegdheid van het bo-
vengeschikte bestuursorgaan om Wob-verzoeken te be-
handelen er niet aan af doet dat ook het ondergeschikte 
bestuursorgaan, i.c. de heffingsambtenaar, zelfstandig 
op Wob-verzoeken beslist. Kruimel wijst er in zijn noot 
op dat hij de analyse van de Afdeling deelt: de heffings-
ambtenaar is een bestuursorgaan en zodoende bevoegd 
te beslissen op Wob-verzoeken. In een aantal latere za-
ken heeft de Afdeling in het kader van heffingsambtena-
ren steeds (impliciet) de bevoegdheid te beslissen omtrent 
Wob-verzoeken aangenomen (zie o.a. ABRvS 2 april 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1161; AB 2014/220, m.nt. E.J. Daalder en 
N. Bontje (Heffingsambtenaar Baarn), ABRvS 22 april 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1230 (Heffingsambtenaar Berkelland) en 
ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1597; Gst. 2016/119, 
m.nt. C.N. van der Sluis; JB 2016/153 (Heffingsambtenaar
Wageningen)). Zie ook de uitspraak van de Afdeling van dezelfde
datum (ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4185 
(Heffingsambtenaar Haarlem) als de onderhavige zaak.
 5. In de onderhavige uitspraak gaat de Afdeling wél 
expliciet(er) in op het vraagstuk. Er is hier geen sprake van 
een belastingsamenwerking zoals bij de GBRD-zaak, maar 
van een heffingsambtenaar van Amsterdam die ‘gewoon’ 
door het college van burgemeester en wethouders van Am-
sterdam is aangewezen. Het gaat hier zoals gezegd om attri-
butie aan een ondergeschikte (zie punt 2). De heffingsamb-
tenaar heeft de beslissing op verschillende Wob-verzoeken 
genomen en bij sommige de gevraagde informatie verstrekt 
en bij de andere verzoeken geoordeeld dat er geen sprake 
was van een bestuurlijke aangelegenheid zodat de informa-
tie niet verstrekt hoefde te worden (zie het procesverloop). 
De heffingsambtenaar heeft die laatste besluiten in bezwaar 
in stand gelaten (zie procesverloop en r.o. 2). De Rechtbank 
Amsterdam heeft deze oordelen van de heffingsambtenaar 
onderschreven (r.o. 3). De Afdeling oordeelt dat de heffings-
ambtenaar op eigen titel bevoegd is te beslissen op het be-
zwaar (tegen de primaire beslissing op het Wob-verzoek) 
omdat er geen sprake is van mandaat en artikel 10:3 lid 3 
Awb zodoende niet van toepassing is. Dat artikel zou nu 
juist wél van toepassing zijn geweest wanneer de heffings-
ambtenaar in mandaat namens het (bovengeschikte) colle-
ge van burgemeester en wethouders zou hebben besloten. 
De Afdeling oordeelt daarmee kennelijk dus dat de (onder-
geschikte) heffingsambtenaar als bestuursorgaan zelfstan-
dig een beslisbevoegdheid bezit omtrent Wob-verzoeken. 

Dat sluit aan bij de eerdere uitspraak uit 2012 omtrent de 
GRBD. Daarmee is de eerdere conclusie van Zijlstra niet 
meer correct, hoewel Schlössels en Zijlstra dit uitgangspunt 
nog steeds hanteren (R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Be-
stuursrecht in de sociale rechtsstaat. Band 1., Deventer: Wol-
ters Kluwer 2017, p. 433), en kan de kanttekening die Peters 
plaatst bij de eerdere 2001-uitspraken aangevuld worden. 
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kun-
nen zowel het bovengeschikte als het ondergeschikte be-
stuursorgaan beslissen omtrent Wob-verzoeken.

R.J.M.H. de Greef
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