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M.J.M. Stuurman Uw verzoek om wachtgeldgegevens 
contactpersoon  onderwerp   
 
Geachte heer Hekkert, 
 
Op 23 juli 2013 hebt u informatie opgevraagd over de wachtgelden van voormalig politiek 
ambtsdragers bij de gemeente Deventer. U wilt weten welke van deze personen recht hebben op 
wachtgeld, op hoeveel wachtgeld zij recht hebben, hoeveel (eventuele) inkomsten daarop in 
mindering worden gebracht en hoeveel er dan dus feitelijk aan wachtgeld is uitgekeerd over de jaren 
2012 en 2013 tot  datum van verzending van uw verzoek.  
 
Op 1 juli jl. hebt u al eerder verzocht om wachtgeldgegevens van voormalig politiek ambtsdragers bij 
de gemeente Deventer. Wij zijn van mening dat wachtgeld van gemeenschapsgeld wordt betaald en 
dat daarom het belang van openbaarmaking groot is.  Daarom ook is aan u een overzicht verstrekt 
van de namen van de betreffende personen en het in totaal daarmee gemoeide bedrag over de 
periode juli 2012 tot ultimo juni 2013. Wij hebben u bovendien in tweede instantie nog laten weten dat 
Marleen Huizingh nog volledig gebruik maakt van haar recht op wachtgeld. 
 
Uw verzoek van 23 juli jl. gaat nu echter verder omdat u thans verzoekt om een overzicht waarbij de 
specifieke bedragen van uitgekeerde wachtgelden gekoppeld zijn aan de namen van de personen in 
kwestie. Anders dan in het geval van Marleen Huizingh gaat het hier om personen die zich niet recent 
publiekelijk over hun gebruik van de wachtgeldregeling hebben uitgelaten. Wij zien daarin aanleiding 
om bij uw verzoek van 23 juli een nadere belangenafweging tussen openbaarheid en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer te maken. 
 
Op zichzelf hoeft een verzoek om informatie op grond van de WOB niet gemotiveerd te worden. Met 
het oog op de nadere belangenafweging hebben we u telefonisch gevraagd of u uw verzoek nader 
wilde onderbouwen. U heeft aangegeven dat de onderbouwing in uw verzoek van 23 juli toereikend 
was. Wij hebben ook de betreffende oud-wethouders de gelegenheid geboden hun zienswijze met 
ons te delen. 
 
Zoals wij al hebben gesteld, onderschrijven wij het belang van openbaarmaking van uit 
gemeenschapsgeld betaalde wachtgelden. Maar tegelijkertijd is de wachtgelduitkering ook afhankelijk 
van persoonlijke aspecten. Zo is de duur van de uitkering afhankelijk van diensttijd en leeftijd en, in 



sommige gevallen, tevens van de (mate van) arbeidsongeschiktheid. Verder is op basis van de 
verrekeningssystematiek af te leiden of en in hoeverre een uitkeringsgerechtigde neveninkomsten 
heeft uit een dienstverband of een eigen bedrijf en kan die informatie ook nadelige gevolgen hebben 
voor hun (concurrentie-)positie.  
 
Het door u genoemde belang van controle op de besteding van belastinggelden brengt niet 
vanzelfsprekend met zich mee dat op de persoon herleidbare gegevens openbaar gemaakt moeten 
worden. Naar ons oordeel weegt het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de individuele oud-wethouders hier zwaarder van het belang van openbaarmaking van deze 
specifieke informatie.  
 
Wij voegen hier nog aan toe dat dit besluit in lijn is met het advies van de VNG over dit type Wob-
verzoeken. Wij baseren ons standpunt verder op de motivatie bij een uitspraak van de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State in een vergelijkbare casus (20 mei 2009; 
ECLI:NL:RVS:2009:BI4558).  
 
Wij hebben daarom op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en sub e van de Wob besloten uw 
aanvraag af te wijzen. 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk of via het digitaal 
loket op www.deventer.nl bij ons gemotiveerd bezwaar maken. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 

drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema 
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