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echter verleend en heeft de burgemeester geen gebruik ge-
maakt van een weigeringsgrond en dus is deze bepaling niet 
de grondslag voor het voorschrift dat de sekswerkers niet 
jonger dan 21 jaar mogen zijn. De ABRvS maakt hier onder-
scheid tussen gronden waarop de vergunning geweigerd 
kan worden (art. 3:6 APV Alkmaar) en voorwaarden waar-
aan een exploitant moet voldoen om een vergunning te be-
houden, ofwel de voorschriften bij de vergunning (art. 3.7 
en verder APV Alkmaar). De betreffende bepalingen kun-
nen (vrijwel) gelijkluidend zijn: zo leveren aanwijzingen dat 
bij het bedrijf sekswerkers jonger dan 21 werken of zullen 
gaan werken een grond op om de vergunning te weigeren 
(art. 3:6 lid 1 sub g) en is het tevens een voorschrift bij de 
vergunning dat een exploitant geen sekswerker voor zijn 
bedrijf laat werken als deze nog geen 21 jaar is. Desalniette-
min zijn de bepalingen niet tegelijkertijd van toepassing: in 
casu was de weigeringsgrond niet van toepassing en dus ligt 
deze ook niet ten grondslag aan het burgemeestersbesluit. 
De betreffende bepaling hoeft dan ook niet aan hoger recht 
getoetst te worden (r.o. 4-4.1).

M.A.D.W. de Jong

Gst. 2019/159

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 juli 
2019, nr. 201900648/1/A3
(Mrs. C.H.M. van Altena, A.W.M. Bijloos en H.J.M. Baldinger)
m.nt. R.J.M.H. de Greef1

(Art. 3 lid 1 WOB)

ECLI:NL:RVS:2019:2626

Beslissen op Wob-verzoek. Werkzaam onder verantwoor-
delijkheid van. (Zeeland Seaports) 

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is, om te kunnen be-
palen of een instelling, dienst of bedrijf dat zelf geen bestuurs-
orgaan is werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan, bepalend in welke mate het bestuursorgaan 
opdrachten of aanwijzingen kan geven aan de instelling, dienst 
of bedrijf en/of in hoeverre de instelling, dienst of bedrijf zich 
dient te richten naar de opdrachten of aanwijzingen van het 
bestuursorgaan. Dit kan worden afgeleid uit bijvoorbeeld de 
statuten van de instelling, dienst of bedrijf of een door het be-
stuursorgaan en de instelling, dienst of bedrijf gesloten over-
eenkomst.

1 Rob de Greef is partner bij PROOF Adviseurs te Rotterdam en docent/on-
derzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amster-
dam. Hij bedankt de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het op verzoek 
alsnog publiceren van de uitspraak van die rechtbank. Oproep: Mocht u 
ongepubliceerde uitspraken kennen rond dit vraagstuk (zowel bij publiek- 
als privaatrechtelijke samenwerking of verzelfstandiging), dan houdt de 
auteur zich aanbevolen!

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], wonend 
te [woonplaats],
tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant 
van 21 december 2018 in zaak nr. 18/2107 in het geding tus-
sen:
[appellant]
en
het college van gedeputeerde staten van Zeeland.

 Procesverloop

Bij besluit van 26 september 2017 heeft het college beslist 
op het door [appellant] ingediende verzoek om hem op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
documenten te verstrekken. Bij besluit van 13 maart 2018 
heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 21 december 2018 heeft de rechtbank het 
door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond 
verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uit-
spraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld. Het college 
heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 juli 
2019, waar [appellant], en het college, vertegenwoordigd 
door W. Boogaard en L.J. Schipper, zijn verschenen.

 Overwegingen

 Inleiding
1. Het voormalige bedrijf Thermphos in Vlissingen 
is op 12 november 2012 failliet gegaan. Het bedrijf had als 
hoofdactiviteit het produceren van fosfor en fosforzuur. Na 
faillissement is het bedrijf stilgezet. Op dat moment waren 
in de installaties nog allerlei stoffen aanwezig. Vanwege 
de grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen was er volgens de 
provincie de noodzaak tot een spoedige sanering. Dit heeft 
ertoe geleid dat in 2014 een overeenkomst is gesloten tus-
sen de provincie, Zeeland Seaports N.V. als eigenaar van de 
grond, en de curatoren van Thermphos, waarbij onder meer 
is afgesproken dat Zeeland Seaports N.V. voor de sanering 
een speciaal bedrijf zou oprichten. Dit bedrijf betreft [be-
drijf B]. (hierna: [bedrijf B]).

 Het verzoek
2. Bij brief van 31 juli 2017 heeft [appellant] het col-
lege verzocht om openbaarmaking van de volgende docu-
menten over de sanering van het terrein van de voormalige 
fosforfabriek Thermphos:

“1) De correspondentie tussen partijen [bedrijf B] / Pro-
vincie / private partijen betreffende de aanstelling 
van [persoon A] in de [bedrijf B] en de onderbouwing 
van de betrokken partijen betreffende de toetreding 
als commissaris van de [bedrijf B].

2) De correspondentie van partijen (mede de Provincie) 
wat tot de benoeming van de [persoon B] binnen de 
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[bedrijf B] heeft geleid en de gronden waarop deze 
benoeming tot stand is gekomen.

3) De vergoedingen/salarissen/ van de commissarissen 
en kosten uitgaven betreffende [bedrijf B] en 
Zeeland-Seaports mede de totale kosten die er 
gemaakt worden ten laste van de overheidsuitgaven.

4) Een specificatie van de kosten die dit dossier van 
fosforfabriek Thermphos in Vlissingen met zich mee 
heeft gebracht (dit houdt in aan welke partijen en 
personen kosten werden uitgegeven in de afgelopen 
5 jaar).

5) en overzicht van adviesbureaus die in het project be-
trokken zijn geweest.

6) Zijn er door private partijen voorstellen gedaan die 
het proces zouden kunnen versnellen en mede het 
saneren tot stand zouden kunnen brengen? zo ja wat 
was daarin uw besluit of uw bevindingen?

7) De bevindingen/rapport voortvloeiend uit het onder-
zoek van de heer Samsom in deze onderhavige zaak.”

 Besluitvorming college
3. Het college heeft bij besluit van 26 september 2017 
het Wob-verzoek deels toegewezen en deels afgewezen. Het 
college heeft daarbij meegedeeld dat een deel van het ver-
zoek betrekking heeft op informatie die niet bij het college 
berust, maar bij [bedrijf B] en/of Zeeland Seaports N.V. Het 
college heeft op de zeven punten zoals weergegeven in het 
Wob-verzoek als volgt geantwoord:

“1) Over de aanstelling van [persoon A] bij [bedrijf B] 
heeft de provincie geen correspondentie gevoerd. De 
benoeming van een bestuurder van [bedrijf B] is een 
bevoegdheid van haar aandeelhouder, zijnde Zeeland 
Seaports Beheer B.V.

2) Het college verwijst naar de bijgevoegde brief waarin 
[persoon B] wordt voorgedragen ter benoeming als 
lid van de Raad van Commissarissen van [bedrijf B]. 
Op grond van een contractuele afspraak met Zeeland 
Seaports Beheer B.V. heeft de provincie het recht om 
een bindende voordracht te doen voor de benoeming 
van één commissaris bij [bedrijf B]. Het college heeft 
bij de uitoefening van dit recht de keuze gemaakt om 
de gedeputeerde met de portefeuille Financiën voor 
te dragen hetgeen voornamelijk te maken heeft met 
de financiële impact van de sanering van Thermphos 
op de provincie maar ook met de verdeling van an-
dere relevante portefeuilles.

3) De vergoedingen van de commissarissen van [bedrijf 
B] zijn opgenomen in de jaarrekening van [bedrijf B]. 
Deze kan [appellant] via de Kamer van Koophandel 
raadplegen. Het college is bekend dat [persoon B] on-
bezoldigd lid is van de Raad van Commissarissen van 
[bedrijf B]. De totale kosten die tot nu toe ten laste 
zijn gekomen van de overheidsuitgaven zijn de vol-
gende: 3 miljoen euro is beschikbaar gesteld door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 11,35 mil-
joen euro is beschikbaar gesteld door de provincie.

4) De totale kosten die vanaf het begin van de sanering 
zijn besteed aan Thermphos zijn als volgt inclusief 
herkomst van de middelen:
- € 35.000.000,- beschikbaar gesteld uit de boedel 

door de curatoren belast met de afwikkeling van 
het faillissement van Thermphos;

- € 3.000.000,-, beschikbaar gesteld door het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu;

- € 11.350.000,-, beschikbaar gesteld door de pro-
vincie.

De daadwerkelijke uitgaven en aan welke bedrijven, per-
sonen en organisaties deze uitgaven worden gedaan is 
volgens het college een aangelegenheid van [bedrijf B] 
en om die reden niet bij het college bekend. Omdat het 
college niet over de door [appellant] gevraagde specifica-
tie van de kosten beschikt, kan deze niet aan [appellant] 
worden verstrekt.
5) Het college beschikt niet over een overzicht van de 

adviesbureaus die in het totale project betrokken zijn 
geweest. De provincie heeft zich op diverse momen-
ten in het proces laten bijstaan door externe juridi-
sche adviseurs van De Brauw Blackstone Westbroek. 
Ook heeft de provincie advies gevraagd aan het bu-
reau Fakton uit Rotterdam. Daarnaast heeft de pro-
vincie kennis ingehuurd bij Croon Advocaten en is 
een voormalig projectleider van EPZ op persoonlijke 
titel ingehuurd. Daarnaast is - zonder verrekening 
van kosten - inzet geweest vanuit Rijkswaterstaat, 
het RFVM, de DCMR en de RUD Zeeland. Voor de fi-
nanciële verwerking is Deloitte vanuit haar rol als ac-
countant van de provincie om advies gevraagd.

6) Het college is ermee bekend dat zich partijen hebben 
gemeld bij Zeeland Seaports Beheer B.V. en [bedrijf 
B], maar daarover neemt het college geen besluiten 
omdat het daartoe niet bevoegd is.

7) Het rapport van Samsom is openbaar en te vinden op 
de website van de rijksoverheid.”

4. In het besluit op bezwaar heeft het college het be-
sluit van 26 september 2017 gehandhaafd.

 De aangevallen uitspraak
5. De rechtbank heeft in haar uitspraak allereerst ge-
oordeeld, onder verwijzing naar jurisprudentie van de Af-
deling, dat [bedrijf B] niet werkzaam is onder verantwoor-
delijkheid van het college als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
van de Wob. Dit betekent dat het college niet was gehouden 
om informatie bij [bedrijf B] op te vragen om vervolgens in-
houdelijk te toetsen of die informatie openbaar kon worden 
gemaakt op grond van de Wob, aldus de rechtbank.

De rechtbank heeft vervolgens over de onderdelen 1, 3, 4, 5 
en 6 van het Wob-verzoek geoordeeld dat het college op niet 
ongeloofwaardige wijze heeft ontkend dat de door [appel-
lant] gevraagde informatie inzake deze onderdelen van het 
Wob-verzoek onder hem berust. Hetgeen [appellant] heeft 
aangevoerd is onvoldoende om aannemelijk te achten dat 
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door het college onvoldoende zorgvuldig onderzoek is ver-
richt naar de aanwezigheid van stukken of dat stukken wor-
den achtergehouden, aldus de rechtbank.

 Wettelijk kader
6. Artikel 1 van de Wob luidt: “In deze wet en de 
daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

“a) document: een bij een bestuursorgaan berustend 
schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;

b) bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die 
betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, 
daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoe-
ring ervan’ […]”

Artikel 3, eerste lid, 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.”

 Beoordeling hoger beroep
7. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte 
heeft geoordeeld dat [bedrijf B] niet onder verantwoorde-
lijkheid van het college werkzaam is als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, van de Wob. Hij voert hiertoe aan dat het college 
verantwoordelijk is voor de financiën en voor 50% eigenaar 
is van Zeeland Seaports N.V. De Afdelingsjurisprudentie 
waarnaar de rechtbank heeft verwezen, gaat volgens hem 
hier dan ook niet op, aldus [appellant].
7.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwo-
gen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 14 mei 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1723) is, om te kunnen bepalen of een 
instelling, dienst of bedrijf dat zelf geen bestuursorgaan 
is werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een be-
stuursorgaan, bepalend in welke mate het bestuursorgaan 
opdrachten of aanwijzingen kan geven aan de instelling, 
dienst of bedrijf en/of in hoeverre de instelling, dienst of 
bedrijf zich dient te richten naar de opdrachten of aanwij-
zingen van het bestuursorgaan. Dit kan worden afgeleid uit 
bijvoorbeeld de statuten van de instelling, dienst of bedrijf 
of een door het bestuursorgaan en de instelling, dienst of 
bedrijf gesloten overeenkomst.
7.2. [bedrijf B] is een privaatrechtelijke rechtspersoon, 
te weten een besloten vennootschap. Zij is geen bestuurs-
orgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet be-
stuursrecht, omdat zij niet is ingesteld krachtens publiek-
recht en niet is bekleed met enig openbaar gezag. Zeeland 
Seaports Beheer B.V. is enig aandeelhouder van [bedrijf B] 
en ten tijde van belang was Zeeland Seaports N.V. enig aan-
deelhouder van Zeeland Seaports Beheer B.V. De provincie 
Zeeland was ten tijde van belang voor 50% aandeelhouder 
van Zeeland Seaports N.V. Daarnaast heeft de provincie op 
grond van een contractuele afspraak met Zeeland Seaports 
Beheer B.V. het recht om een bindende voordracht te doen 
voor de benoeming van één commissaris bij [bedrijf B]. Het 

college heeft ter zitting van de Afdeling toegelicht dat er 
bewust voor is gekozen om voor het verrichten van sane-
ringswerkzaamheden een privaatrechtelijke rechtspersoon 
op te richten, op afstand van de provincie, omdat de uitvoe-
ring van saneringswerkzaamheden geen kerntaak van de 
provincie is. Ook heeft het college toegelicht dat [bedrijf B] 
verantwoording op hoofdlijnen heeft afgelegd over de be-
steding van de door de provincie Zeeland beschikbaar ge-
stelde financiële middelen.
7.3. In de uitspraak van 14 mei 2014 heeft de Afdeling 
geoordeeld dat het enkele feit dat het bestuursorgaan een 
meerderheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtsper-
soon heeft onvoldoende is om aan te nemen dat die rechts-
persoon werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan. In dit geval gaat het om de situatie waarin 
de provincie niet direct aandeelhouder is van [bedrijf B], 
maar slechts indirect, omdat het voor 50% aandeelhouder 
van Zeeland Seaports N.V. was. De Afdeling is dan ook van 
oordeel dat het enkele feit dat de provincie voor 50% aan-
deelhouder was van Zeeland Seaports N.V. niet meebrengt 
dat [bedrijf B] onder verantwoordelijkheid van het college 
werkzaam is.

Voorts is uit de statuten noch uit andere stukken gebleken 
dat [bedrijf B] zich bij haar werkzaamheden moet richten 
naar opdrachten of aanwijzingen van het college. De om-
standigheid dat de provincie op grond van een contractuele 
afspraak met Zeeland Seaports Beheer B.V. het recht heeft 
om een bindende voordracht te doen voor de benoeming 
van één commissaris bij [bedrijf B] is hiertoe onvoldoende. 
Deze benoeming geeft het college immers slechts indirect 
invloed op de werkzaamheden van [bedrijf B] (vergelijk 
voormelde uitspraak van 14 mei 2014). De omstandigheid 
dat het college ten behoeve van de saneringswerkzaam-
heden financiële middelen aan [bedrijf B] ter beschikking 
heeft gesteld is eveneens onvoldoende. Hiermee heeft het 
college nog geen directe zeggenschap over de wijze waarop 
[bedrijf B] de saneringswerkzaamheden uitvoert.

Gezien het voorgaande is de Afdeling met de rechtbank van 
oordeel dat [bedrijf B] niet onder verantwoordelijkheid van 
het college werkzaam is. De rechtbank heeft dan ook terecht 
geoordeeld dat het college niet was gehouden om informa-
tie bij [bedrijf B] op te vragen om vervolgens inhoudelijk te 
toetsen of die informatie openbaar kon worden gemaakt op 
grond van de Wob.

Het betoog faalt.
8. [appellant] betoogt verder dat de rechtbank ten 
onrechte heeft geoordeeld dat het college op niet ongeloof-
waardige wijze heeft ontkend dat de door [appellant] ge-
vraagde informatie inzake de onderdelen 1, 3, 4, 5 en 6 van 
het Wob-verzoek niet onder hem berust. Hij voert hiertoe 
het volgende aan. Over onderdeel 4 van zijn Wob-verzoek 
stelt [appellant] dat de provincie extra belastinggeld ont-
vangt met als doel de sanering van Thermphos te kunnen 
realiseren. Dit betekent volgens hem dat er wel een speci-
ficatie van de saneringskosten van Thermphos onder het 
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college moet berusten. Over onderdelen 5 en 6 van zijn 
Wob-verzoek stelt [appellant] dat er meer documenten 
onder het college moeten berusten over de voorstellen die 
private partijen ten aanzien van de sanering hebben inge-
diend. In dit verband wijst hij erop dat [bedrijf B] werk moet 
hebben uitbesteed en dat [bedrijf B] hierover verantwoor-
ding moet afleggen aan het college. Ter ondersteuning van 
zijn betoog dat er meer informatie onder het college be-
rust, verwijst [appellant] naar vier producties die hij heeft 
overgelegd. Het betreft hier een passage uit het jaarverslag 
van Zeeland Seaports N.V. uit 2016, een brief van het col-
lege van burgemeester en wethouders van Vlissingen van 
14 september 2017, een brief van het college van 4 juli 2017 
gericht aan provinciale staten en een ontwerpbesluit van 
provinciale staten tot bekrachtiging van de geheimhouding 
van een notitie van advocatenkantoor De Brauw Blackstone 
Westbroek.
8.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwo-
gen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 1 juni 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1494), is het, wanneer een bestuursor-
gaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat documenten niet 
of niet meer onder hem berusten en een dergelijke medede-
ling niet ongeloofwaardig voorkomt, in beginsel aan degene 
die om informatie verzoekt om aannemelijk te maken dat 
documenten toch onder het bestuursorgaan berusten.
8.2. Het college heeft over onderdeel 4 van het Wob-ver-
zoek van [appellant] toegelicht dat het niet beschikt over 
een specificatie van de saneringskosten van Thermphos, 
aangezien [bedrijf B] op hoofdlijnen verantwoording aflegt 
over de door de provincie Zeeland beschikbaar gestelde fi-
nanciële middelen. Informatie over de specifieke daadwer-
kelijke bestedingen die [bedrijf B] heeft gedaan, berust vol-
gens het college bij [bedrijf B]. Over onderdelen 5 en 6 van 
het Wob-verzoek heeft het college toegelicht dat de voor-
stellen van private partijen ten aanzien van de sanering, bij 
[bedrijf B] en niet bij het college zijn ingediend en dat infor-
matie daarover dus bij [bedrijf B] aanwezig moet zijn.

Gelet op de toelichting van het college, en het in overweging 
7.3. gegeven oordeel dat [bedrijf B] niet onder verantwoor-
delijkheid van het college werkzaam is, komt de mededeling 
van het college dat het niet meer documenten heeft over 
hetgeen [appellant] heeft verzocht de Afdeling niet onge-
loofwaardig voor.

[appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat toch meer 
documenten onder het college berusten. De vier door [ap-
pellant] overgelegde producties maken dat niet anders. De 
passage uit het jaarverslag van Zeeland Seaports N.V. uit 
2016 gaat over de raming van de kosten en dus niet over 
een specificatie van de daadwerkelijke saneringskosten. De 
brief van het college van burgemeester en wethouders van 
Vlissingen van 14 september 2017 heeft betrekking op de 
jaarverslagen van Zeeland Seaports N.V. De brief biedt geen 
enkel aanknopingspunt voor de stelling dat er nog meer in-
formatie onder het college berust. De brief van het college 
van 4 juli 2017 heeft betrekking op terugtreding van [per-
soon B] uit de raad van commissarissen en niet op infor-

matie die [appellant] in zijn Wob-verzoek heeft genoemd. 
In het ontwerpbesluit van provinciale staten, waarin de 
geheimhouding wordt bekrachtigd die het college heeft op-
gelegd ten aanzien van een notitie van advocatenkantoor 
De Brauw Blackstone Westbroek, wordt beschreven dat het 
advocatenkantoor advies heeft uitgebracht over de rol van 
de door het college aanwezen commissaris in [bedrijf B]. Uit 
het document kan niet worden afgeleid dat er onder het col-
lege meer informatie berust over de totstandkoming van de 
benoeming van een commissaris binnen [bedrijf B] of over 
andere onderdelen die vallen binnen de reikwijdte van het 
Wob-verzoek van [appellant].

De conclusie is dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld 
dat het college op niet ongeloofwaardige wijze heeft ont-
kend dat de door [appellant] gevraagde informatie inzake de 
onderdelen 1, 3, 4, 5 en 6 van het Wob-verzoek onder hem 
berust.

Het betoog faalt.

 Conclusie
9. Het hoger beroep 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. Het verzoek om openbaarmaking in deze zaak 
komt van een inwoner van Lisse die tevens een eigen onder-
zoeksbureau heeft en verbonden is aan een politieke partij.2 
Hij wil inzicht hebben in de kosten die gemoeid zijn met de 
sanering van het voormalige-Thermphos terrein, met name 
in de bestedingen omdat het gaat om € 120.000.000 belas-
tinggeld. Hij dient daartoe een Wob-verzoek in bij gedepu-
teerde staten van Zeeland. Het verzoek wordt afgewezen 
omdat gedeputeerde staten niet over de stukken beschik-
ken (ro. 8.1-8.2). De stukken bevinden zich bij Van Citters 
Beheer BV (bedrijf B) en de vraag rijst of deze besloten ven-
nootschap, die de opdracht heeft de sanering daadwerke-
lijk uit te voeren, onder verantwoordelijkheid van gedepu-
teerde staten werkt.
2. Artikel 3 lid 1 WOB stelt kortweg dat een ieder 
een verzoek om informatie kan indienen bij een bestuurs-
orgaan omtrent informatie die zich onder dat bestuurs-
orgaan bevindt of onder een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of be-

2 ‘Raad van State moet openbaarmaking dossier Thermphos bevelen’, Provinciale 
Courant Zeeland (PZC) (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/raad-van-state-
moet-openbaarmaking-dossier-thermphos-bevelen~aef1a1a0/). Zie ook https://
www.ad.nl/zeeland/rechtbank-provincie-houdt-geen-stukken-over-
thermphos-achter~a4d8fe27/. 
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drijf (in het vervolg zal ik steeds van bedrijf spreken, maar 
daar wordt deze definitie mee bedoeld). Is een bedrijf 
niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het be-
stuursorgaan dan kan het bestuursorgaan niet gehouden 
worden de informatie te verstrekken (ABRvS 3 oktober 
2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4735; Gst. 2007/153, m.nt. R. 
Kooper; JB 2007/212, m.nt. G. Overkleeft-Verburg (Faculteit 
Sociale Wetenschappen EUR) en ABRvS 26 november 2003, 
ECLI:NL:RVS:2003:AN8810, Gst. 2004/165, m.nt. R. Kooper 
(Stichting Geusselt)). In mijn artikel ‘Openbaarheid van be-
stuur en intergemeentelijke samenwerking: Hoe zit het nu 
eigenlijk?’ (Gst. 2018/133) ben ik uitgebreid ingegaan op de 
betekenis van dit artikel. Ik zal dat hier niet allemaal herha-
len. Zie ook het commentaar van C.N. van der Sluis op artikel 
3 in B.M.J. van der Meulen e.a. Sdu Commentaar Openbaarheid 
van bestuur, editie 2017-2018, Den Haag: Sdu 2017, p. 77-91.
3. Waar gaat het in deze zaak nu om (r.o. 7.2)? Van 
Citters Beheer BV (bedrijf B) is een besloten vennootschap 
waarvan de aandelen 100% in eigendom zijn van Zeeland 
Seaports Beheer BV. De aandelen in die laatste besloten ven-
nootschap zijn dan weer voor 100% in handen van Zeeland 
Seaports NV. Het gaat hier dus 2x om een 100%-dochter. Van
Citters Beheer BV, noch Zeeland Seaports Beheer BV en Zee-
land Seaports NV zijn bestuursorganen. Het gaat hier immers 
om privaatrechtelijke rechtspersonen, die geen openbaar 
gezag uitoefenen (zie voor een recent voorbeeld waarbij wel 
sprake was van openbaar gezag ABRvS 11 september 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3129 (ANWB)). De aandelen van Zeeland 
Seaports NV (de moeder in deze holding) zijn in handen van 
de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen 
en Vlissingen. De provincie bezit daarbij 50% van de aan-
delen.3 De vraag is of Van Citters Beheer BV dus werkzaam 
is onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten van 
Zeeland.
4. Het zijn van (meerderheids)aandeelhouder is als 
zodanig niet voldoende om aan te nemen dat sprake is van 
werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een be-
stuursorgaan, zo concludeerde de Afdeling bestuursrecht-
spraak eerder in de ProRail-uitspraak (ABRvS 14 mei 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1723; JB 2014/138, m.nt. G. Overkleeft-
Verburg). De rechtbank Noord-Holland herhaalde dit la-
ter ten aanzien van de gemeente Den Helder, die 50%-aan-
deelhouder was in Zeestad B.V. (Rb. Noord-Holland 25 juli 
2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:6806; ik heb geen hoger beroep 
kunnen vinden). Dat geldt overigens ook voor het zijn van 
het lid van een vereniging. Het als lid participeren in een 
algemene ledenvergadering wordt door de Afdeling be-
stuursrechtspraak niet aangemerkt als voldoende voor het 
aannemen dat het bedrijf onder die vereniging ook onder 
verantwoordelijkheid van het lid werkt (ABRvS 25 mei 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BQ5933; Gst. 2011/121, m.nt. N. Jak; AB 
2011/233 (VNG)). Eenzelfde redenering hanteerde de recht-
bank Dordrecht ten aanzien van het zijn van een deelne-
mer aan een gemeenschappelijke regeling. Het bij die ge-

3 Inmiddels is dit veranderd. Zeeland Seaports is samen met het Vlaamse 
Havenbedrijf Gent gefuseerd tot North Sea Port. Deze veranderingen wor-
den hier verder buiten beschouwing gelaten.

meenschappelijke regeling ingestelde gemeenschappelijke 
openbaar lichaam werkt nog niet onder verantwoordelijk-
heid van het gemeentebestuur simpelweg omdat dit ge-
meentebestuur deelneemt (Rb. Dordrecht 22 januari 2010, 
ECLI:NL:RBDOR:2010:BL1589).
5. In casu is de provincie geen aandeelhouder in Van 
Citters Beheer BV, maar ‘slechts’ 50%-aandeelhouder in Zee-
land Seaports NV, de 100%-moeder van Zeeland Seaports 
Beheer BV, die weer 100%-aandeelhouder is van Van Citters 
Beheer BV. De Afdeling overweegt dan ook dat dit niet vol-
doende is om te concluderen dat Van Citters Beheer BV 
werkzaam is onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde 
staten van Zeeland (ro. 7.3, eerste alinea; de rechtbank 
kwam tot hetzelfde oordeel, zie Rb. Zeeland-West-Brabant 
21 december 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:7148, ro. 5).
6. Cruciaal voor die vraag is of het bestuursorgaan 
opdrachten of aanwijzingen kan geven aan het bedrijf en/of 
het bedrijf zich dient te richten naar opdrachten of aanwij-
zingen van het bestuursorgaan (ro. 7.1, zie ook ABRvS 14 mei 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723; JB 2014/138, m.nt. G. Over-
kleeft-Verburg (ProRail)). Dat kan blijken uit de statuten of 
andere overeenkomsten. Op grond van een contractuele af-
spraak hebben gedeputeerde staten het recht een commis-
saris te benoemen bij Van Citters Beheer BV. Oorspronkelijk 
was dat de gedeputeerde zelf4, wat gelet op de onafhanke-
lijk toezichthoudende rol van een commissaris toch niet een 
voorbeeld van ‘good governance’ lijkt. (art. 2:250 lid 2 BW; 
zie ook HR 1 april 1949, NJ 1949/465, m.nt. Ph.A.N. Houwing 
(Doetinchemse IJzergieterij)). Op grond van een motie van 
provinciale staten werd dit uiteindelijk veranderd.5 Volgens 
de Afdeling bestuursrechtspraak is een benoemingsrecht 
van een commissaris als zodanig niet voldoende om te kun-
nen spreken van ondergeschiktheid in de zin van artikel 3 
lid 1 WOB (ro. 7.3). Volgens de Afdeling geeft dat gedepu-
teerde staten slechts indirect invloed op de werkzaamhe-
den van Van Citters Beheer BV. De provincie Zeeland is ook 
de grootste geldschieter van Van Citters Beheer BV. Maar 
ook dat leidt er volgens de Afdeling bestuursrechtspraak 
niet toe dat sprake is van ondergeschiktheid (ro. 7.3). Daar-
mee krijgen gedeputeerde staten immers geen directe zeg-
genschap over de wijze waarop Van Citters Beheer BV de 
saneringswerkzaamheden uitvoert.
7. Het probleem in deze kwestie is natuurlijk dat er 
grote sommen belastinggeld via privaatrechtelijke hulpcon-
structies worden verdeeld. Bestuursorganen hebben daarbij 
maar beperkte zeggenschap en daarmee is ook de controle 
op besteding van gelden erg lastig. Dat werkt ook door in 
de Wet openbaarheid van bestuur. Deze privaatrechtelijke 
hulpconstructies vallen immers niet onder de werking van 
de Wob omdat zij bestuursorgaan noch werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan zijn. Dat is 
inmiddels toch wel een zeer bestendige lijn van de Afde-
ling bestuursrechtspraak. En toch is het onbevredigend. 
Het wegstoppen van overheidstaken in privaatrechtelijke 

4 https://www.ftm.nl/artikelen/thermphos-deel-2?share=1.
5 https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/d66-zwakt-motie-af-de-bat-niet-

direct-weg-bij-vcb~af22f434/. 
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rechtspersonen leidt er blijkbaar toe dat informatie die an-
ders waarschijnlijk openbaar zou moeten worden gemaakt, 
niet langer openbaar wordt. Dat maakt democratische con-
trole lastig. Bij de Eerste Kamer is al enige tijd het wetsvoor-
stel voor de Wet open overheid aanhangig, welke de WOB 
moet gaan vervangen (Kamerstukken I 2015/16, 33328, A; zie 
ook C.N. van der Sluis, ‘De Wet open overheid in de gemeen-
telijke praktijk; de behandeling van het Woo-verzoek (deel 
I)’, Gst. 2016/135 en ‘De Wet open overheid in de gemeente-
lijke praktijk; besluitvorming bij passieve en actieve open-
baarmaking (deel II)’, Gst. 2016/144 en A.P.W. Duijkersloot, 
J.A.E. van der Jagt-Jobsen en L. Maas, ‘Van Wob naar Woo: de 
bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen en intern 
beraad’, NTB 2016/45). Het wetsvoorstel brengt geen veran-
dering op dit punt (anders dan dat belangenverenigingen 
zoals de VNG onder de werking van de Wet open overheid 
gaan vallen). Wél kan de regering voortaan bij algemene 
maatregel van bestuur de werking van de wet uitbreiden 
tot privaatrechtelijke rechtspersonen, maar of dit ook gaat 
gebeuren is natuurlijk koffiedik kijken. Waarom zoiets be-
langrijks niet gewoon in de wet zelf regelen. Dat zou nog 
kunnen, nu bij de Tweede Kamer een novelle aanhangig is 
om dit wetsvoorstel op bepaalde punten te wijzigen (Ka-
merstukken II 2018/19, 35112, 2). Dat zou de overheid echt 
meer open en transparant maken (vgl. N. Jak, ‘Semipublie-
ke instellingen en de Wet open overheid’, NJB 2016/1475). 
Iets wat alleen maar kan bijdragen aan de democratische 
controle. En dat voor sommige overheidshandelingen ge-
heimhouding of vertrouwelijkheid gewenst is, doet daaraan 
niets af. Daar zijn juist de uitzonderingsgronden in de WOB 
(art. 10 en 11 WOB) voor bedoeld.

R.J.M.H. de Greef

Gst. 2019/160

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 au-
gustus 2019, nr. 201809879/1/A3
(Mr. C.J. Borman)
m.nt. R.J.M.H. de Greef1

(Art. 77 Gemw; art. 75 Provw; art. 51a Waterschapswet)

ECLI:NL:RVS:2019:2796

Plaatsvervangingsregeling burgemeester. Bevoegdheden 
locoburgemeester. (Den Haag) 

[appellant] voert aan dat uit het besluit van 3 januari 2018 niet 
blijkt dat de burgemeester met de inhoud van het besluit heeft 
ingestemd. Voorts zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt 
dat de loco-burgemeester is gemandateerd om namens de bur-
gemeester het besluit te nemen. Gelet daarop is niet alleen het 

1 Rob de Greef is partner bij PROOF Adviseurs te Rotterdam en docent/on-
derzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

besluit van 3 januari 2018 onbevoegd genomen, maar ook het 
besluit van 11 januari 2018, omdat het laatste besluit op het 
eerste voortbouwt. Het besluit van 11 januari 2018 is voorts 
niet op de voorgeschreven wijze aan hem bekend gemaakt, al-
dus [appellant]. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd is geen 
grond gelegen voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte 
heeft geoordeeld dat het besluit van 3 januari 2018 bevoegd is 
genomen en dat het besluit van 11 januari 2018 op de voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt.

Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant], wonend te Den Haag,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 2 no-
vember 2018 in zaak nr. C/09/547903 in het geding tussen:
[appellant]
en
de burgemeester van Den Haag.

 Procesverloop

Bij besluit van 3 januari 2018 heeft de burgemeester [appel-
lant] gelast de woning gelegen aan de [locatie] in Den Haag 
(hierna: de woning) onmiddellijk te verlaten en voor een pe-
riode van tien dagen niet te betreden, noch daarin aanwezig 
te zijn of zich daarbij op te houden. Tevens heeft de burge-
meester [appellant] gelast om gedurende deze periode geen 
contact op te nemen met de in de woning wonende perso-
nen, te weten zijn echtgenote (hierna: de echtgenote) en 
hun drie kinderen (hierna samen: de kinderen). Bij besluit 
van 11 januari 2018 heeft de burgemeester het opgelegde 
huisverbod met een aansluitende periode van 18 dagen ver-
lengd tot 31 januari 2018.
Bij uitspraak van 2 november 2018 heeft de rechtbank de 
door [appellant] daartegen ingestelde beroepen ongegrond 
verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uit-
spraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 juli 
2019, waar [appellant], bijgestaan door mr. R.G. Groen, ad-
vocaat te Den Haag, en vergezeld door E. El Idrissi, tolk, en 
de burgemeester, vertegenwoordigd door M.J. van Dalen, 
zijn verschenen.

 Overwegingen

 Het besluit van 3 januari 2018
1. De burgemeester heeft het besluit van 3 januari 
2018 gebaseerd op het door de politie-eenheid Den Haag 
op 3 januari 2018 ingevulde Risicotaxatie-instrument Hui-
selijk Geweld (hierna: het RiHG). Het RiHG vermeldt onder 
meer het volgende. Op 1 januari 2018 om omstreeks 11:00 
uur heeft [appellant] de echtgenote in de woning bij haar 
oor gepakt, haar twee maal met het hoofd tegen de muur 
geslagen, haar uitgescholden en zich denigrerend over haar 
uitgelaten. Het letsel aan het oor is gefotografeerd en gezien 
door de politie. In de middag heeft [appellant] in de woning 
de echtgenote met de dood bedreigd. Op 2 januari 2018, in 
de ochtend, was [appellant] nog steeds boos op de echtgeno-
te en heeft hij haar een trap tegen haar voet gegeven en haar 
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