Adviescollege
Openbaarheid en
Informatiehuishouding
Het onafhankelijke Adviescollege
Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is ingesteld
door de Wet open overheid, de
‘Woo’. De Woo geldt vanaf 1 mei
2022 en is de opvolger van de
Wet openbaarheid van bestuur,
de ‘Wob’. Het adviescollege
heeft vier collegeleden en een
voorzitter. De collegeleden zijn
onafhankelijk en worden bij
Koninklijk Besluit benoemd.

Kerntaken
Het Adviescollege heeft drie kerntaken:
1. Advisering aan de regering en het parlement over
de openbaarmaking van overheidsinformatie;
2. Advisering aan de ministers van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van
Cultuur en Media over hun plannen om de
informatiehuishouding van de overheid te verbeteren;
3. Bemiddeling bij klachten van journalisten en
wetenschappers over de wijze waarop een
overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken behandelt.

Waarover adviseert het Adviescollege?
Het belangrijkste onderwerp voor het Adviescollege is de
uitvoering van de Wet open overheid, de Woo. Het gaat
daarbij over de manier waarop de overheid haar informatie
openbaar maakt. Wat publiceren overheidsorganisaties actief,
uit eigen beweging? Hoe gaan zij om met verzoeken tot
openbaarmaking van overheidsdocumenten, die ingediend zijn
door journalisten, wetenschappers en anderen? Wat kan
anders en beter? Het Adviescollege onderzoekt de stand van
zaken en brengt vervolgens adviezen uit aan de regering en
het parlement.
Het Adviescollege adviseert ook over de informatiehuishouding van de overheid. Overheidsorganisaties maken en
ontvangen veel documenten, zoals interne nota’s, rapporten,
brieven, e-mails en websites. Als de overheid die informatie
niet zorgvuldig beheert, is het lastig om de relevante

documenten openbaar te maken. De Wet open overheid
verplicht de minister van BZK daarom om samen met de
staatssecretaris van Cultuur en Media en met gemeenten,
provincies en waterschappen plannen op te stellen voor
verbetering van hun (digitale) informatiehuishouding.
Het Adviescollege adviseert over de voortgang van die
plannen en let daarbij ook op de Archiefwet. In de Archiefwet
staan namelijk de basisregels voor goed informatiebeheer. Het
Adviescollege kan verder, gevraagd en ongevraagd, adviseren
over andere wetten en maatregelen die gevolgen hebben voor
de openbaarheid van overheidsinformatie.

Welke bronnen gebruikt het Adviescollege?
Het Adviescollege baseert zijn adviezen op uiteenlopende
bronnen. Onder meer zijn dat:
• Eigen onderzoek en gesprekken met gebruikers van
overheidsinformatie, bestuurders en experts.
• Inzichten uit de eigen bemiddelingspraktijk voor journalisten
en wetenschappers.
• Rapportages van gemeenten, waterschappen, provincies en
de centrale overheid, waaronder rapportages over de
meerjarenplannen door de minister van BZK samen met de
staatssecretaris van Cultuur en Media.
• Rapporten van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed,
die toeziet op naleving van de Archiefwet van organisaties
van de centrale overheid.

Wat gaat het Adviescollege doen voor journalisten?
Het Adviescollege heeft een ombudsfunctie voor de
journalistiek. Dat betekent dat het kan bemiddelen bij klachten
van journalisten over de afhandeling van Woo-verzoeken door
overheidsorganisaties.
In de Wet open overheid is de procedure als volgt beschreven:
• Journalisten die klachten hebben over de afhandeling van
een Woo-verzoek (een informatieverzoek o.b.v. de Wet
open overheid) kunnen zich bij het Adviescollege melden.
Meestal zal dit gebeuren na een negatief besluit over het
Woo-verzoek, in de fase dat de journalist hiertegen
bezwaar kan maken bij de overheidsorganisatie.
• Het Adviescollege bemiddelt tussen partijen. Als dat
de zaak niet oplost, volgt een dringend advies aan de
betreffende overheidsorganisatie.
• Een advies van het Adviescollege is niet bindend, maar een
overheidsorganisatie kan het advies niet zomaar naast zich
neerleggen. Journalisten kunnen bovendien nog steeds op
elk moment naar de rechter stappen en daar een
overheidsbesluit over openbaarmaking aanvechten.
Het advies van het Adviescollege wordt daarin dan
meegenomen.

Kan iedereen klachten melden bij het Adviescollege?

Vragen of contact opnemen?

Nee. In de Wet open overheid is bepaald dat alleen mensen
die een beroepsmatig belang hebben bij de openbaarmaking
van overheidsinformatie, het Adviescollege kunnen inschakelen
als ze hierover klachten hebben. Het gaat dan in elk geval om
mediaredacties, journalisten en wetenschappers.

U kunt het adviescollege
bereiken via het mailadres:
info@acoi.nl

Andere organisaties of burgers die ontevreden zijn over de
afhandeling van hun Woo-verzoek, kunnen tegen een negatief
besluit bezwaar maken bij de betreffende overheidsorganisatie. Als ze het niet eens zijn met de uitkomst van de
bezwaarprocedure, kunnen ze tegen het besluit in beroep
gaan bij de rechter. Het is ook mogelijk een klacht in te dienen
bij de Nationale Ombudsman.

of via de website www.acoi.nl

Meer lezen?
Algemene informatie over de Woo
Wet open overheid
Memorie van toelichting op de Woo

De ombudsfunctie van het Adviescollege Openbaarheid en
Informatiehuishouding is een nieuwe stap in het proces van
een Woo-verzoek en zal zich in de praktijk moeten bewijzen.
De bedoeling is dat de informatieverstrekking aan journalisten
sneller en beter zal verlopen. Wetenschappers en andere
onderzoekers die beroepsmatig belang hebben bij de
openbaarmaking van overheidsinformatie, kunnen het
Adviescollege ook inschakelen bij klachten.

Wanneer begint het Adviescollege?

NB: het betreft een bijgewerkte toelichting

De benoeming van de voorzitter en de andere vier
collegeleden gebeurt uiterlijk in de zomer van 2022.
Het ondersteunende bureau is aan de slag, maar nog niet in
volle bezetting. Streven is om vanaf september klachten aan
te kunnen nemen. Ook de eerste adviezen verschijnen na
de zomer.

tijdse wijzigingen van het wetsvoorstel.
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