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Onderwerp
Besluit op Wob verzoek

Geachte heer Zenger,

Bijbrief van 20 maart 2019, ingekomen op 21maart 2019, heeft u de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna:
de AP) verzocht om openbaarmakingvan informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: de Wob). U heeftverzocht om openbaarmakingvan de documenten die iets zeggen over de
verhouding tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) , voor zover dat gaat over de middelen die een betrokkene ofklager heeft om met
tussenkomst van de Autoriteit Persoonsgegevens de rechtmatige verwerking van haar of zijn
persoonsgegevens dan weI handhaving van de AVG afte dwingen. Daarnaast heeft u verzocht om
openbaarmaking van aIle documenten die iets zeggen over de procedures die worden gevolgd voor de
afhandeling van de hiervoor bedoelde verzoeken en klachten, waaronder (maar nadrukkelijk niet beperkt
tot) de procedures en afspraken die gevolgd worden indien een leidende toezichthouder in een andere
lidstaat betrokken is bij de behandeling van de klacht ofhet handhavingsverzoek. In communicatie met de
AP is uw verzoek zodanig ingeperkt dat documenten die opgesteld zijn voor intern beraad buiten de
reikwijdte van uw verzoek vallen.

Op 26 rnaart 2019,15 april 2019 en 25 april 2019 bent u geinformeerd omtrent de stand van zaken van uw
Wob-verzoek.

Beoordelingskader
Op basis van de Wob kunnen bestuursorganen worden verzocht om bepaalde informatie openbaar te
maken. Het uitgangspunt is daarbij dat, gelet op het belang van een goede en democratische
bestuursvoering en artikell10 van de Grondwet, de verzochte informatie in beginsel verplicht openbaar
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gemaaktwordt, tenzij een van de weigerings- ofuitzonderingsgronden zich voordoen (artikello en 11van
deWob).

De memorie van toelichting bij de Wob maakt duidelijk dat de Wob niet verplicht "tot het verschaffen van
informatie die het overheidsorgaan niet tot zijn beschikking he eft. Het overheidsorgaan is dan ook niet
gehouden tot het instellen van onderzoeken ofhet verrichten van studies." 1

Beoordeling van uw verzoek
Gelet op uw verzoek om informatie dat betrekking heeft op vastgesteld beleid met be trekking tot de
verhouding tussen de Awb en de AVG,blijkt deze informatie na intern onderzoek niet voorhanden of
beschikbaar. De AP is niet gehouden tot het verschaffen van informatie die zij niet tot haar beschikking
heeft.

Besluit
De AP wijst uw verzoek a£

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinforrneerd.

Hoogachtend,

Rechtsmiddelenclausule
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschri{t indienen bij deAutoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374,2509 AJ Den
Haag, onder vermelding van "Awb-bezwaar" op de envelop. Het indienen van een bezwaarschrifi schort de werking van dit
besluit niet op.

1 Kamerstukken II. 1986/87, 19859, nr. 3, p. 10.


