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Behandeld door 

Onderwerp 	Beslissing op uw verzoek in het kader van Wet openbaarheid bestuur d.d. 1.2 april 
2019. 

Geachte heer 

Bij brief van 12 april 2019 heeft u namens 	 , werkzaam voor 

Stichting Platform Authentieke Journalistiek (PAJ), onder verwijzing naar de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) gevraagd om openbaarmaking van alle documenten inzake Shell en alle 

daaraan gerelateerde ondernemingen. 

Op 4 juni 2019 heeft hierover een eerste gesprek plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is onder 

meer aandacht gevraagd voor de eisen die op grond van artikel 3, eerste lid, Wob aan een Wob-

verzoek mogen worden gesteld. In vervolg hierop is bij brief van 12 juni 2019 aan u een voorstel 

gedaan voor de wijze van afhandeling van uw verzoek. Het voorstel hield onder meer in dat het 
verzoek zou worden beperkt tot de officiële documenten in de docunnentmanagemenssystemen. 

Bij brieven van 1.4 en 3.8 juni 2019 heeft u het voorstel afgewezen. Bij brief van ijuli 2019 heeft u 
aandacht gevraagd voor de beslisternnijnen. U heeft namens uw cliënten aangegeven zich te 

realiseren dat het verzoek omvangrijk is en dat zij wel bereid zijn het verzoek in te perken. Dat 
willen zij echter pas doen op basis van aan te leveren (i) gedetailleerde registers of inventarislijsten 
van documenten dan wel  (ii)  overzichten op het niveau van onderwerpen en collecties. 

Bij brief van 1.8 juli 2019 is u onder meer meegedeeld dat uw reactie eraan voorbij gaat dat een 

voorvraag is of het verzoek voor behandeling in aanmerking komt, gelet op de eisen die daaraan 
mogen worden gesteld en het doel waarvoor het recht om Wob-verzoeken in te dienen is 

verleend. Voorts is uw cliënten gevraagd te verduidelijken, al dan niet door verstrekking van een 
onderzoeksopzet, waarop hun onderzoek concreet betrekking heeft. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 



Gemeente Amsterdam 
	 Datum november 2019 

Kenmerk ID2983o5 

Pagina 2 van 3 

U heeft hierop bij brief van 3o juli 2019 gereageerd. Daarin houdt u vast aan de door u en uw 
cliënten voorgestelde aanpak. Ook in het daarop volgende gesprek van 25 september 2019 heeft u 
aangegeven pas tot inperking van het verzoek over te gaan, nadat voor u inzichtelijk is gemaakt 
welke documenten er zijn. 

Bij brief van 30 oktober 2019 heb ik u toegelicht dat de wetgever de door uw voorgestelde aanpak 
heeft willen voorkomen door van verzoekers te vergen dat zij in het verzoek de bestuurlijke 
aangelegenheid noemen waarover zij informatie wensten te ontvangen. Omdat u in uw verzoek 
geen specifieke bestuurlijke aangelegenheid heeft genoemd en evenmin in de daarop volgende 
gesprekken en brieven uw verzoek niet heeft gepreciseerd, heb ik u bij brief van 30 oktober 2019 
een laatste gelegenheid geboden uw verzoek te preciseren. 

Bij brief van 4 november 2019 heeft u op laatstgenoemde brief gereageerd. 

Besluit 

lk neem uw verzoek met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet in 
behandeling. 

Overwegingen 

In de brieven van 18 juli 2019 en 30 oktober 2019 is reeds uitvoerig toegelicht waarom het verzoek 
niet voldoet aan artikel 3, eerste lid, Wob. De door u voorgestelde werkwijze komt neer op een 
werkwijze die de wetgever heeft willen voorkomen. lk verwijs daarnaar. Ik heb u en uw cliënten in 
mijn brief van 30 oktober 2019 daarom een laatste gelegenheid geboden uw verzoek zodanig te 
preciseren dat het voldoet aan artikel 3, eerste lid, Wob. 

In uw brief van 4 november 2019 heeft u in enige mate de omvang van het verzoek ingeperkt. Dat 
heeft u gedaan door in de eerste plaats het aantal — wat u noemt — Shell bedrijven te beperken tot 
drie. In de tweede plaats heeft u, in de bijlage bij uw brief, per bestuursorgaan een beperking 
aangebracht in het aantal onderwerpen dat u in uw oorspronkelijke verzoek heeft genoemd. Voor 
het overige houdt u vast aan de eerder voorgestelde aanpak. 

Ik constateer dat u in uw brief van 4 november 2019 nog steeds geen specifieke bestuurlijke 
aangelegenheid heeft genoemd. U noemt de onderwerpen in de genoemde bijlage weliswaar 
'bestuurlijke aangelegenheden', maar daarvoor zijn ze onvoldoende specifiek. Zo noemt u voor 
alle bestuursorganen als onderwerp 'communicatie, woordvoering, vertegenwoordigen  etc'.  Dat is 
als zodanig geen bestuurlijke aangelegenheid, aangezien in de praktijk over tal van onderwerpen 
waarbij Shell direct of indirect betrokken kan zijn, woordvoering en communicatie plaatsvindt. Om 
aan uw informatiebehoefte te voldoen, zal u dus een meer specifieke bestuurlijke aangelegenheid 
moeten noemen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het onderwerp 'anti-draaideurbeleid en 
integriteit'. Onduidelijk is welke specifieke bestuurlijke aangelegenheid u hierbij voor ogen heeft. 
Tevens noemt u als onderwerp 'energiebeleid w.o. energietransitie, duurzaamheid, 
verduurzaming'. Dit zijn veelomvattende containerbegrippen, die als zodanig nog geen 
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bestuurlijke aangelegenheid zijn. De Duurzaamheidsraad is dat bijvoorbeeld wel, net als andere 
programma's binnen de gemeente Amsterdam op dit terrein, zoals het Programma Luchtkwaliteit 
dat gesprekken voert met Shell over de transitie naar waterstof. 

Het komt er daarom op neer dat u in uw brief van 4 november 2019 weliswaar in omvang uw 
verzoek enigszins heeft beperk, maar niet, zoals gevraagd en op grond van de Wob vereist, een 
specifieke bestuurlijke aangelegenheid heeft genoemd. Dat wordt nog eens bevestigd doordat u 
maar in zeer beperkte mate een onderscheid maakt tussen bestuursorganen als het gaat om de 
door u genoemde onderwerpen. U specifieert uw verzoek niet naar gelang de verschillende 
bestuursorganen, hoewel zij ieder hun eigen relatie en verantwoordelijkheid met en ten opzichte 
van Shell hebben. Bovendien gaat u uit van een generieke benadering als het gaat om de periode 
('vanaf 16 februari  zoos')  waarover uw cliënten informatie wensen te ontvangen, terwijl, als u uw 
verzoek zou specificeren, een differentiatie in tijdperiode voor de hand zou liggen. 

Ondanks dat ik u verschillende malen behulpzaam ben geweest om uw verzoek te preciseren, 
constateer ik dat uw verzoek niet voldoet aan de eisen die artikel 3, eerste lid, Wob, stelt. Uw 
verzoek heeft geen betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid. Daarom heb ik besloten uw 
verzoek buiten behandeling te stellen. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

namens deze, 

Catrien Lenstra 
Directeur Juridische Zaken 

Tegen dit besluit kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend 
bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 

l000AE, Amsterdam. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De 
termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze 
bekend is gemaakt. Belanghebbenden kunnen in afwachting van de behandeling van het 
bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam (Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, 
afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, io7oAVV, Amsterdam). 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

