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Advies van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Vlissingen over het 
bezwaarschrift, ontvangen op 25 januari 2018, ingediend door de heer P. van den Berge, 
namens Omroep Zeeland (hierna: bezwaarmaker), gericht tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders van Vlissingen (hierna: verweerder) van 15 januari 2018 
om het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) tot 
verstrekking van informatie af te wijzen.   

De commissie adviseert in de volgende samenstelling: de heer mr. R.M.J. Bustraan 
(voorzitter), de heer mr. P.I. Izeboud (lid) en mevrouw mr. C.C. Janssen (lid).  
 
1. OVERZICHT VAN DE PROCEDURE 
Aan het bestreden besluit is het volgende vooraf gegaan. Op 16 juni 2017 heeft 
bezwaarmaker een verzoek om informatie gestuurd aan alle 13 Zeeuwse gemeenten. In dit 
verzoek is door bezwaarmaker onder andere gevraagd om aan te geven hoeveel rechtszaken 
er gevoerd zijn in de jaren 2014, 2015, 2016 en de eerste helft van 2017 en welke totale 
kosten daarbij gemaakt zijn. Eén vraag van dit verzoek heeft verweerder niet beantwoord. 
Deze had betrekking op de hoogte (per jaar afzonderlijk) van de advocaatkosten. Hierop 
heeft bezwaarmaker op 25 september 2017 een verzoek op grond van de Wob ingediend. 
Dit verzoek is bij besluit van 17 oktober 2017 door verweerder afgewezen, vanwege het 
ontbreken van een overzicht inzake voornoemde advocaatkosten. Hiertegen heeft 
bezwaarmaker bij brief van 23 oktober 2017 bezwaar gemaakt. Voor het eerst is hierin 
verzocht om openbaarmaking van facturen. Deze documenten vielen buiten de reikwijdte 
van het oorspronkelijke verzoek, zodat dit onderdeel van het bezwaarschrift van 23 oktober 
2017 als nieuw Wob-verzoek is aangemerkt. Zie ook het advies van deze commissie van 22 
december 2017 waarin het verloop van de procedure is beschreven.  
 
Bij brief van 24 november 2017 heeft verweerder bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld 
het nieuwe Wob-verzoek van 23 oktober 2017 te specificeren. Dit heeft ertoe geleid dat het 
Wob-verzoek door bezwaarmaker als volgt is geformuleerd: “Wilt u mij een kopie 
verstrekken van facturen van de jaren 2014, 2015 en 2016 van externe advocatenkantoren 
ten behoeve van rechtszaken waarin (ook) de gemeente Vlissingen partij was.” 
Bezwaarmaker heeft daarbij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het anonimiseren 
van namen en uurtarieven. 
 
Op 22 december 2017 heeft verweerder bezwaarmaker geïnformeerd over de voortgang van 
het besluit op het verzoek en aangegeven dat er derde belanghebbenden zijn bij 
openbaarmaking van de facturen. De derde belanghebbenden (advocatenkantoren) zijn in 
de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Deze hebben hiervan gebruik gemaakt. 
Op 15 januari 2018 heeft verweerder een besluit genomen op het Wob-verzoek van 
23 oktober 2017. Besloten is de gevraagde informatie niet te verstrekken. Verweerder heeft 
de weigering gebaseerd op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob 
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(vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens), artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder b van de Wob (de economische of financiële belangen van de gemeente), artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder e van de Wob (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
van betrokkenen) en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob (het voorkomen 
van onevenredige bevoordeling of benadeling). 
 
Tegen dit besluit heeft bezwaarmaker op 25 januari 2018 bezwaar gemaakt. 
 
Het bezwaarschrift is ter advisering doorgezonden naar de commissie bezwaarschriften. Op 
12 maart 2018 vond de hoorzitting plaats. Aanwezig waren bezwaarmaker en mevrouw 
V. Roeg. Namens verweerder was mevrouw E.H. Ruissen aanwezig. Van hetgeen ter zitting is 
behandeld, is een audioverslag gemaakt. 
 
2. DE ONTVANKELIJKHEID 
Alvorens het bezwaarschrift inhoudelijk in behandeling kan worden genomen, is het 
ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van belang dat 
bezwaarmaker ontvangen kan worden in zijn bezwaren. Daaraan zijn vier wettelijke 
voorwaarden gesteld: 
1. Het bezwaarschrift moet zijn gericht tegen een appellabel besluit; 
2.  de bezwaarmaker moet belanghebbende zijn; 
3. het bezwaarschrift moet tijdig zijn ingediend; en 
4.  het bezwaarschrift moet voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke vormvereisten. 
 
Ad 1.  
Het bestreden besluit betreft een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb en 
is derhalve vatbaar voor bezwaar. 
 
Ad 2.  
Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit 
betrokken is. Aan het bestreden besluit ligt een verzoek op grond van de Wob van 
bezwaarmaker ten grondslag. Bezwaarmaker is dan ook aan te merken als belanghebbende. 
 
Ad 3.  
Het bestreden besluit is verzonden op 17 januari 2018. Ingevolge artikel 6:8 van de Awb is de 
termijn om bezwaar te maken aangevangen op 18 januari 2018. Conform artikel 6:7 van de 
Awb bedraagt de termijn om een bezwaarschrift in te dienen 6 weken.  Het bezwaarschrift is 
op 25 januari 2018 ontvangen en dus tijdig ingediend. 
 
Ad 4.  
Het bezwaarschrift is voorzien van de naam en het adres van bezwaarmaker, een datum, 
een omschrijving van het bestreden besluit, een ondertekening en een motivering en 
voldoet daarmee aan de in artikel 6:5 Awb gestelde eisen. 
 
De commissie concludeert derhalve dat bezwaarmaker ontvankelijk is in zijn bezwaar. 
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3. GRONDEN VAN HET BEZWAAR 
In deze procedure gaat het, evenals in de vorige bezwarenprocedure van bezwaarmaker, om 
de verantwoording van het uitgeven van gemeenschapsgeld. Door het openbaar maken van 
de advocaatkosten van de gemeente is hierop controle mogelijk. 

Voor bezwaarmaker volstaat dat verweerder de totale advocaatkosten per jaar over de jaren 
2014, 2015 en 2016 openbaar maakt. Bezwaarmaker is van mening dat verweerder niet 
heeft aangetoond dat door het openbaar maken hiervan de financiële positie van de 
gemeente Vlissingen in gevaar komt. Er zijn geen bewijzen voor dit standpunt te vinden. 
Bezwaarmaker heeft twee personen geraadpleegd, te weten een advocaat en iemand die 
voor een aantal gemeenten in Zuidwest Nederland de juridische inkoop heeft gedaan. 
Beiden geven aan dat op geen enkele manier valt toe te schrijven naar bedragen als niet 
bekend is welke hoeveelheid advies gegeven is tegen welk tarief en door hoeveel advocaten. 
Uit eindbedragen op de gevraagde nota’s is die berekening niet te maken. 

Bezwaarmaker geeft ook als voorbeeld de totale advocaatkosten van een aantal andere 
gemeenten. Per jaar zijn de bedragen erg verschillend. De redenering van verweerder 
volgend zou een advocatenkantoor naar het maximum bedrag van de gemeente toe kunnen 
schrijven. Bezwaarmaker ziet niet hoe het mogelijk is dat een kantoor naar het hoogste 
bedrag gaat toeschrijven zonder te weten wat daarvoor geleverd moet worden. De twee 
door hem geraadpleegde deskundigen onderschrijven deze visie van bezwaarmaker. 

Verder wijst bezwaarmaker erop dat geen enkele andere Zeeuwse gemeente deze redenatie 
heeft gevolgd. Als dat voor hen niet opgaat, waarom dan wel voor verweerder. 

Voor het argument van verweerder, dat iemand die kennis heeft van facturen van 
advocatenkantoren aan de opmaak en het lettertype kan zien om welk kantoor het gaat, 
heeft bezwaarmaker een simpele oplossing. De opmaak is niet meer te herkennen als alle 
andere informatie weggelakt wordt. Het lettertype is niet meer te herkennen als ook het 
euroteken wordt weggelakt en alleen de cijfers die het totaalbedrag vormen overblijven. Het 
is bijzonder lastig, zo niet onmogelijk om van een paar cijfers af te leiden van welk kantoor 
een factuur komt. 

Een veel praktischer oplossing zou overigens zijn dat verweerder de getallen verzamelt en op 
een A-4’tje aan bezwaarmaker stuurt. Al begrijpt bezwaarmaker dat dat niet tot de reikwijdte 
van het Wob-verzoek behoort. 

 

4. STANDPUNT VERWEERDER 
Het verzoek van bezwaarmaker borduurt voort op het eerdere besluit van verweerder op 
een verzoek van bezwaarmaker. Daarin vroeg bezwaarmaker om overzichten. In het aan de 
huidige procedure ten grondslag liggende verzoek heeft bezwaarmaker aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen het anonimiseren van namen en uurtarieven. Het verzoek is 
getoetst aan de hand van alle specificaties die in de facturen te vinden zijn. Dit is in het 
bestreden besluit ook zo verwoord. 
 
Uit het bezwaarschrift valt thans op te maken dat het bezwaarmaker alleen te doen is om de 
totaalbedragen en dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat ook de namen van de 
advocatenkantoren worden weggelaten. Verweerder is voornemens om in de te nemen 
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beslissing op bezwaar alleen in te gaan op het openbaar maken van de facturen met daarop 
de totaalbedragen. Verweerder ziet het bezwaarschrift verder als een nadere specificatie 
van het verzoek, waarbij het verzoek wordt ingeperkt. Gelet op het feit dat het een inperking 
en geen uitbreiding betreft, heeft verweerder het voornemen om hier pragmatisch mee om 
te gaan en bij de te nemen beslissing op bezwaar een beslissing te nemen op het ingeperkte 
verzoek. Het gespecificeerde en ingeperkte verzoek luidt dan: “Het verstrekken van een 
kopie van facturen van de jaren 2014, 2015 en 2016 van externe advocatenkantoren ten 
behoeve van rechtszaken waarin (ook) de gemeente Vlissingen partij was, waarbij alle 
andere gegevens dan het totaalbedrag van elke factuur onleesbaar worden gemaakt.” 
 
Verweerder hecht aan openbaarheid, of het nu gaat om het beantwoorden van vragen - ook 
als dat een forse inspanning vergt - of dat het gaat om openbaarmaking van documenten als 
zodanig en waar de Wob op ziet. Dat blijkt ook uit de afhandeling van het eerdere 
informatieverzoek van bezwaarmaker, waarbij nagenoeg alle gevraagde informatie is 
verstrekt. Alleen de vraag over de advocaatkosten is niet beantwoord. Daarbij gaat het 
namelijk specifiek om documenten die inzage geven in de (financiële) positie van de 
gemeente terwijl de gemeente zich oriënteert op een aanbestedingsprocedure. Daar komt 
bij dat de betreffende kantoren bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk aan de 
gemeente hebben verstrekt. Het openbaar maken van de totaalbedragen op de facturen 
over 3 achtereenvolgende jaren raakt de contractpositie van de gemeente; de gemeente is 
zich immers aan het oriënteren op een aanbesteding voor juridische diensten. Het vrijgeven 
van de totaalbedragen over een langere periode betekent dat informatie wordt vrijgegeven 
die de gemeente in haar financiële positie kan schaden. Het is immers – in tegenstelling tot 
wat bezwaarmaker aanvoert  – aannemelijk dat inschrijvers op een aanbesteding voor 
juridische diensten hiermee rekening houden en toeschrijven naar de dan bekende 
totaalbedragen per jaar. Dat geldt ook als niet bekend is hoeveel uur hiervoor gewerkt is. Dit 
betekent een onevenredige benadeling voor zowel de gemeente als voor de betrokken 
advocatenkantoren, en de vertrouwensrelatie tussen deze partijen.  
Deze situatie is, voor zover verweerder bekend, uniek. Alle bekende rechtspraak gaat over 
situaties die niet vergelijkbaar zijn met deze zaak. Het gaat in de rechtspraak bijvoorbeeld 
over de facturen van advocaatkosten in één dossier. Uniek aan deze zaak is dat het hier niet 
gaat om één dossier, of één korte periode, maar om alle facturen voor rechtszaken over drie 
achtereenvolgende jaren. Daarbij komt de timing van het verzoek, namelijk op het moment 
dat de gemeente zich beraadt over het aanbesteden van juridische diensten. Deze factoren 
maken deze zaak geheel anders dan de in de rechtspraak beoordeelde kwesties en geven 
een heel ander afwegingskader.  
 
Bezwaarmaker geeft aan dat door het verwijderen van alle gegevens, behalve 
totaalbedragen, geen gevoelige informatie resteert (zoals ten aanzien van de 
vertrouwelijkheid, bedrijfs- en fabricagegegevens). Dat argument onderschrijft verweerder 
niet. Iemand die kennis van zaken heeft van de desbetreffende advocatenkantoren kan uit 
de minimale resterende informatie (lay-out, lettertype) herleiden welk kantoor het betreft. 
 
Verweerder wijst op de vraag die bezwaarmaker in het bezwaarschrift heeft gesteld over 
mogelijke overschrijding van het budget. Deze vraag zou volgens verweerder buiten deze 
procedure moeten blijven. Deze vraag is niet eerder gesteld en bovendien valt het 
beantwoorden van vragen niet onder de Wob. 
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Concluderend handhaaft verweerder zijn standpunt dat openbaarmaking, ook als het enkel 
gaat om de totaalbedragen per factuur, de financiële positie van de gemeente schaadt en 
dat openbaarmaking tevens leidt tot een onevenredige benadeling voor de gemeente en 
voor de betrokken advocatenkantoren. 
 
5. HET WETTELIJK KADER 
Artikel 3, eerste lid van de Wob bepaalt dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd 
in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een bestuursorgaan of 
een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf. Op grond van het vijfde lid wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.  
 
Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wob beslist het bestuursorgaan op het verzoek om 
informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na 
die waarop het verzoek is ontvangen. 
 
Ingevolge artikel 6, derde lid van de Wob wordt de termijn voor het geven van een 
beschikking onverminderd artikel 4:15 van de Awb opgeschort gerekend vanaf de dag na die 
waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 
van de Awb, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een 
zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
 
Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld. 
 
Ingevolge het tweede lid van artikel 10, aanhef van de Wob blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen: 

(..) 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen. 
(..) 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. 
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6. OVERWEGINGEN 
 
De commissie stelt allereerst vast dat het bestreden besluit qua opbouw en onderbouwing 
niets aan volledigheid en duidelijkheid mist. Verweerder heeft door de uitgebreide 
beschrijvingen duidelijk kenbaar gemaakt veel waarde te hechten aan de doelstellingen van 
de Wob. Verder stelt de commissie vast dat partijen, door de reactie van bezwaarmaker op 
voornoemd besluit, het geschil in bezwaar hebben beperkt tot  een verschil van inzicht over 
de bekendmaking van de in het Wob verzoek aangegeven facturen van advocatenkantoren, 
op welke facturen uitsluitend de totaalbedragen zichtbaar zijn, alsmede de door 
bezwaarmaker gevraagde jaartallen te weten 2014, 2015 en 2016 en alle overige 
tekst/informatie is ‘weggelakt’. Ter zitting is door bezwaarmaker bevestigd dat in de 
beslissing op bezwaar uitsluitend op dit verzoek behoeft te worden beslist.   
 
Samengevat stelt de commissie vast dat verweerder haar standpunt handhaaft dat ook als 
het enkel gaat om de totaalbedragen per factuur, er nog steeds sprake is van vertrouwelijk 
verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens, dat de financiële positie van de gemeente door 
verstrekking van deze gegevens wordt geschaad en dat openbaarmaking tevens leidt tot een 
onevenredige benadeling voor de gemeente en de betrokken advocatenkantoren. 
 
De commissie dient na te gaan of verweerder terecht heeft geweigerd de totaalbedragen 
inclusief jaartallen in de hier aan de orde zijnde documenten openbaar te maken. 
Dienaangaande overweegt de commissie als volgt. 
  
Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens 
Ter beantwoording staat de vraag of verweerder terecht heeft geoordeeld dat door het 
verwijderen van alle gegevens, behalve totaalbedragen en jaartallen, bedrijfsgegevens 
worden verstrekt in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef, onder c, van de Wob. 
Verweerder beantwoordt deze vraag bevestigend en geeft in verweer aan dat iemand die 
kennis van zaken heeft van de desbetreffende advocatenkantoren uit de minimale 
resterende informatie (lay-out, lettertype) kan herleiden om welk kantoor het gaat. 
 
Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(onder meer de uitspraak van 9 april 2003 ECLI:NL:RVS:2003:AF7054) dient voormeld artikel 
uit de Wob naar zijn aard restrictief te worden uitgelegd. Van vertrouwelijk aan de overheid 
meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens is slechts sprake indien en voor zover uit die 
gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de 
technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot afzet van 
producten of de kring van afnemers en leveranciers.  
 
Op grond van de parlementaire geschiedenis van de Wob (MvA) is de commissie van oordeel 
dat met artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob is beoogd bedrijven bescherming te 
bieden tegen concurrentie, wanneer deze bedrijven tegenover de overheid open kaart 
hebben moeten spelen voor wat betreft hun bedrijfsvoering en hun bedrijfsprocessen.  
Met betrekking tot het begrip vertrouwelijk is het ingevolge vaste jurisprudentie niet 
noodzakelijk dat de verstrekking van gegevens expliciet met de vermelding ‘vertrouwelijk’ 
moet hebben plaatsgevonden. Voldoende is dat de gegevens zijn verstrekt in een contact 
dat een onderneming ‘redelijkerwijs als vertrouwelijk mag beschouwen’.  
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Na met toepassing van artikel 3:7 van de Awb te hebben kennis genomen van de 
desbetreffende documenten die thans nog in geschil zijn, oordeelt de commissie als volgt. 
Nu het geschil inmiddels is beperkt tot de vraag of uitsluitend de totaalbedragen per factuur 
per gevraagd jaar dienen te worden verstrekt, is de commissie primair van mening dat uit de 
resterende informatie op de facturen redelijkerwijze niet valt te herleiden door welk 
advocatenkantoor de facturen zijn ingediend. Subsidiair is de commissie er niet van 
overtuigd dat, zelfs indien de gegevens wel herleidbaar zouden zijn, de gegevens 
vertrouwelijk aan verweerder zijn verstrekt. De geheimhoudingsplicht waarnaar in het 
verweerschrift is verwezen (en de vertrouwelijkheid die hiermee onlosmakelijk is 
verbonden) rust immers op de advocaat en niet op verweerder.  
Als laatste is de commissie van oordeel dat de totaalbedragen in casu niet vallen onder 
bedrijfs- en fabricagegegevens aangezien een totaal bedrag en een jaartal geen enkel inzicht 
geeft in tarieven, stuksprijzen, of enige andere (technische) bedrijfsvoering dan wel 
productieproces, zoals bedoeld in voormelde vaste jurisprudentie . De commissie 
concludeert dat onderhavige absolute (imperatieve) weigeringsgrond in dit geval niet ten 
grondslag kan liggen aan de afwijzing van het Wob-verzoek.  
 
 
De financiële belangen van de gemeente 
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 14 mei 2003 in zaak 
nr. 200203532/1, AB 2003, 241) dient te worden vooropgesteld dat het recht op 
openbaarmaking ingevolge de Wob uitsluitend het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering dient, welk belang de Wob vooronderstelt. Het komt iedere 
burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van openbaarheid geen onderscheid 
worden gemaakt naargelang de persoon of de oogmerken van de verzoeker. Bij de te 
verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene of publieke belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te 
beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van bezwaarmaker.  
 
Verweerder stelt dat de gemeente zich op dit moment oriënteert op de wijze waarop zij de 
juridische dienstverlening door advocatenkantoren in de toekomst wil inrichten. Hierbij is 
het de verwachting van verweerder dat huidige en toekomstige aanbieders van juridische 
diensten aan de gemeente bij nieuwe offertes of een eventuele aanbesteding hun biedingen 
af zullen stemmen op de openbaar gemaakte informatie en toe zullen schrijven naar de dan 
bekende totaalbedragen per jaar, waaruit door kenners uit het vakgebied informatie als 
trends, gedrag en inzet bij advocatenkantoren zou kunnen worden gedestilleerd. 
Verweerder stelt  dat de gemeente hiermee financieel benadeeld kan worden. 
 
Na met toepassing van artikel 3:7 van de Awb kennis te hebben genomen van de 
documenten waarvan op onderdelen om openbaarmaking is verzocht, is de commissie met 
bezwaarmaker van oordeel dat verweerder niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het 
verstrekken van deze (beperkte)  gegevens redelijkerwijs tot benadeling van de economische 
en financiële belangen van verweerder kan leiden . De commissie is door voornoemde 
motivatie van verweerder zodoende niet overtuigd dat het financiële of economische belang 
van de gemeente in het geding is bij openbaarmaking van de totaalbedragen per gevraagd 
jaar. Openbaarmaking van totaalbedragen per jaar betekent bovendien niet zonder meer 
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openbaarheid van het totale beschikbare budget bestemd voor de juridische dienstverlening 
in dit kader. Evenmin valt in te zien hoe derde partijen bij een aanbestedingsprocedure 
kunnen toeschrijven naar de alsdan bekende bedragen, zonder hierbij over aanvullende 
informatie te beschikken te weten, het aantal zaken dat hieraan ten grondslag heeft 
gelegen, de hoeveelheid uren die hieraan zijn besteed, het aantal advocaten dat hieraan 
heeft gewerkt en het aantal  verschillende advocatenkantoren welke in opdracht van de 
gemeente werkzaamheden hebben verricht.  De commissie acht het niet aannemelijk dat 
kennisneming van de totaalbedragen (onder vermelding van de  gevraagde jaartallen) 
inzichten kan verschaffen waarmee de contractpositie van de gemeente in de aanbesteding 
voor juridische diensten onder druk komt te staan.  
 
Gelet op het vorenstaande ziet de commissie vooralsnog niet in waarom de economische en 
financiële belangen van de gemeente die gediend worden met het bestreden besluit in 
redelijkheid zwaarder hebben mogen wegen dan de met openbaarmaking gediende 
belangen.  
 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de gemeente. 
Verweerder heeft aan haar weigering tot verstrekking van de totaalbedragen per jaar op 
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob, dezelfde argumenten ten 
grondslag gelegd als aan haar weigering die onderdelen van de documenten openbaar te 
maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef onder g, van de Wob. Nu, zoals hiervoor 
door de commissie is overwogen, niet valt in te zien hoe uit een openbaarmaking van 
totaalbedragen en jaartallen in de documenten trends, gedrag en totaal besteedbaar bedrag 
voor de juridische dienstverlening valt te herleiden, is de commissie  evenmin  overtuigd  dat 
de gemeente onevenredig zal worden benadeeld door openbaarmaking van die documenten 
of dat derden onevenredig zullen worden bevoordeeld. 
   
Tot slot wordt de uit het bestreden besluit (op jurisprudentie geënte) redenatie van 
verweerder, dat, indien na het beschermen van belangen die worden gehanteerd in het 
Wob-verzoek, geen voor het Wob-verzoek relevante informatie uit de documenten meer 
overblijft en dat die algemene informatie zodoende ook niet behoeft te worden verstrekt, 
door de commissie niet gevolgd, temeer daar bezwaarmaker op schrift heeft gesteld en ter 
zitting uitdrukkelijk heeft bevestigd en toegelicht dat hij het totaalbedrag inclusief jaartallen 
als het enige betekenisvolle in het document beschouwd. 
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7. ADVIES 
De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Vlissingen het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en met inachtneming van 
dit advies op het bezwaarschrift te beslissen.   
 
 
Vlissingen,  
4 juni 2018, 
Commissie bezwaarschriften Vlissingen 
 
Dhr. mr. R.M.J. Bustraan   Mevr. A. Bouziani-Akdim 
De voorzitter,    de secretaris,  

    
  
 


