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Sesam open u!  
Over de Greet Hofmansaffaire, de Wob, de Koning als bestuursorgaan en de 

toegang tot het Koninklijk Huisarchief 
 
 
1 Inleiding 
 
De Greet Hofmansaffaire heeft van meet af aan en met grote regelmaat de gemoederen in ons land 
beziggehouden. Op dit moment spelen er twee geruchtmakende toneelstukken in de Nederlandse 
theaters – “Juliana’s Derde Weg” en “Juliana, een koningsdrama” – waarin gespeculeerd wordt over 
de aard en inhoud van deze affaire. Het is zeker de geheimzinnigheid die nog altijd rond deze kwestie 
heerst, die de aandacht, de nieuwsgierigheid en de gissingen voedt. Vorig jaar augustus werd bekend 
dat de historicus en jurist Cees Fasseur – schrijver van de tweedelige Wilhelmina-biografie2 – een 
monografie gaat schrijven over de Greet Hofmansaffaire, die in 2009 moet verschijnen. Als enige 
heeft hij daarvoor van koningin Beatrix toegang gekregen tot het Koninklijk Huisarchief. Aan Lambert 
Giebels, eveneens jurist en schrijver van bekende biografieën zoals die van Beel,3 Soekarno4 en Jezus,5 
is steevast die toegang geweigerd. Keer op keer heeft deze getracht om inzage te krijgen in het Greet 
Hofmansdossier; niet alleen voor zijn Beel-biografie – Beel zat in de Commissie van Drie die in 1956 
de crisis aan het hof moesten bezweren – maar ook voor afronding van een boek over Greet Hofmans. 
Alle pogingen om via de bestuursrechter toegang te krijgen zijn gestrand6 omdat het in de ogen van de 
rechtbank hier om een particulier archief zou gaan en derhalve de bestuursrechter onbevoegd zou zijn.  
Het is de vraag of deze benaderingswijze niet is ingegeven door de wrijving die er lijkt te bestaan 
tussen bestuursrechtelijke arrangementen en leerstukken van constitutioneel recht. De bestuursrechter 
blijkt wel vaker in de knel te geraken zodra de toepassing van bestuursrechtelijke begrippen wringt 
met het politieke staatsrecht. In de jurisprudentie is dit in verschillende casus naar voren gekomen. Is 
het inhoudelijk weigeren van inlichtingen door het college van gedeputeerde staten, gevraagd door een 
statenlid, een (appellabel) besluit?7 Zijn de antwoorden van de staatssecretaris op kamervragen te 
beschouwen als een besluit?8 Is een (in)formateur te beschouwen als een bestuursorgaan?9 De 
bestuursrechter komt niet altijd tot een even gelukkig oordeel bij dit soort vragen.10 Ook de Rechtbank 

                                                 
1 Auteurs zijn verbonden aan het Departement Staats- en bestuursrecht van de Universiteit van Tilburg als 
universitair hoofddocent staatsrecht resp. universitair hoofddocent bestuursrecht. 
2 C. Fasseur, Wilhelmina: de jonge koningin, Amsterdam: Balans 1998 en Wilhelmina: krijgshaftig in een 

vormeloze jas, Amsterdam: Balans 2001. 
3 L. Giebels, Beel: van vazal tot onderkoning, Den Haag: Sdu 1995. 
4 L. Giebels, Soekarno: Nederlandsch onderdaan, biografie 1901-1950, Amsterdam: Bakker 1999 en Soekarno: 

president, biografie 1950-1970, Amsterdam: Bakker 2001. 
5 L. Giebels, Jezus. Een biografie: mythe en werkelijkheid, Amsterdam: Bakker 2004. 
6 Zie Rb. Breda 21 maart 2003, LJN AU2269, Rb. Breda 22 juli 2003, LJN AU2270; Rb. Breda 24 mei 2005, 
LJN AU2273 en Rb. Breda 28 maart 2006, LJN AV7701.  
7 ABRvS 17 mei 1999, AB 1999, 295, JB 1999/140. 
8 ABRvS 21 april 2004, AB 2004, 214, JB 2004/229. 
9 ABRvS 6 mei 2004, AB 2004, 200, JB 2004/242. 
10 Zie uitgebreider J.A.F. Peters, Verbestuursrechtelijking en staatsrecht, in: E.M.H. Hirsch Ballin e.a., 
Getuigend Staatsrecht. Liber Amicorum Alis Koekkoek, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, m.n. p. 360-361. 



 2 

Breda heeft blijkens haar uitspraak in de bovenvermelde zaak-Giebels11 met de materie geworsteld. De 
uitspraak kwam zes weken later dan gebruikelijk en blinkt zeker niet uit in helderheid.  
De uitspraak van de bestuursrechter in de zaak-Giebels, alsmede de eerdere jurisprudentie in 
vergelijkbare zaken, raakt aan een aantal interessante vragen. Wat is bijvoorbeeld in algemene zin de 
positie van de koningin, de persoon die op dit moment het ambt van Koning vervult, in het 
bestuursrecht? Is het Koninklijk Huisarchief een zuiver privé-archief of is er wel degelijk sprake van 
een archief dat wordt beheerd door een overheidsorgaan en dat stukken bevat die een publiek belang 
raken? Wat is de betekenis van de openbaarheidswetgeving ten aanzien van deze stukken? In deze 
bijdrage betogen wij dat op deze vragen een ander antwoord denkbaar is dan de bestuursrechter in zijn 
uitspraken tot op heden heeft willen geven.  
 
 
2 Openbaarheidswetten en hun kernbegrippen 

 
De openbaarheid van overheidsinformatie wordt in algemene zin geregeld door twee wetten: de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) en de Archiefwet 1995. Die twee verhouden zich als een algemene 
tot een bijzondere wet: zijn archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaats gebracht, dan geldt niet 
meer de algemene Wob maar de specifieke regeling van de Archiefwet 1995.12 Verschillen tussen 
beide wetten zijn voorts de kring van overheden waarop de regeling zich richt alsmede de weigerings-
gronden. Wat betreft het laatste bevat de Archiefwet 1995 in artikel 15 veel minder gronden dan de 
Wob in de artikelen 10 en 11 om informatie te weigeren. Wat betreft de kring van overheden richt de 
Wob zich tot “bestuursorganen” in de zin van artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 
de Archiefwet 1995 zich tot “overheidsorganen”. In artikel 1 van de Archiefwet wordt een 
overheidsorgaan gedefinieerd als: “1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of, 2°. een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed”. Die definitie is 
gelijkluidend aan die van het bestuursorgaan in het eerste lid van artikel 1:1 Awb, zij het dat daar 
letters worden gebruikt voor de categorieën en derhalve gesproken wordt van “a- en b-organen”. In het 
tweede lid van artikel 1:1 Awb wordt echter een aantal organen daarvan uitgezonderd, hetgeen in de 
Archiefwet 1995 niet gebeurt. Daarmee is het begrip “overheidsorgaan” dus ruimer dan 
“bestuursorgaan”.13  
Is het Koninklijk Huisarchief te nu beschouwen als een overheidsorgaan of een bestuursorgaan? Het 
huidige Koninklijk Huisarchief heeft de rechtsvorm van een stichting en is op 13 november 1968 door 
Koningin Juliana opgericht als de “Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau”. Daarmee valt de 
eerste categorie in de definities af: het is een privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:3 
BW en geen krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon – een publiekrechtelijke rechtspersoon – 
als omschreven in artikel 2:1 BW. De rechtsvorm is bij deze kwalificatie doorslaggevend.14 Dan volgt 
de vraag naar de tweede categorie: is de stichting met enig openbaar gezag bekleed? Hiermee wordt 
bedoeld de publiekrechtelijke bevoegdheid om de rechtspositie van andere rechtssubjecten te 
bepalen.15 Welnu, er is nergens een bepaling te vinden waarin zo’n bevoegdheid aan de stichting is 
toegekend. Derhalve is de stichting niet te kwalificeren als een bestuursorgaan en ook niet als een 
overheidsorgaan. In haar laatste uitspraak16 komt ook de Rechtbank Breda tot de slotsom dat er in casu 
geen sprake is van een bestuursorgaan. Kennelijk beperkt de rechtbank zich dus tot de werking van de 
Wob, maar zonder artikel 3 in zijn geheel toe te passen en zelfs zonder de wet ook maar één keer te 
noemen!17  
 
 

                                                 
11 Rb. Breda 28 maart 2006, LJN AV7701. 
12 Zie E.J. Daalder, Toegang tot overheidsinformatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 152 e.v. 
13 Zie daarover Willem Konijnenbelt, De kleine leugen in de Awb, NTB 2006, nr. 4. 
14 Vergelijk ABRvS 26 oktober 2005, AB 2006, 21 waarin wordt uitgesproken dat De Nederlandse Bank NV als 
een privaatrechtelijke rechtspersoon moet worden beschouwd, ongeacht de historie en de bijzondere regels in de 
Bankwet 1998. 
15 Zie PG Awb I, p. 133. 
16 Rb. Breda 28 maart 2006, LJN AV7701. 
17 Zie nader de noot bij Rb. Breda 28 maart 2006 te verschijnen in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB). 
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3 Artikel 3 Wob toegepast 

 
Geen bestuursorgaan en geen overheidsorgaan: valt hiermee het Koninklijk Huisarchief geheel buiten 
het bereik van de openbaarheidswetgeving? Dat is nog niet gezegd. In artikel 3, eerste lid, van de Wob 
wordt namelijk bepaald dat een verzoek om informatie ook kan worden gericht tot een “onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf”. Wat is eigenlijk 
“werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan”? Een aanwijzing vormt artikel 
2.3.1.3 van het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche:18 daarin wordt deze formule 
ingewisseld voor “overwegende invloed van een bestuursorgaan”. Daaraan wordt dezelfde strekking – 
verantwoordelijkheid veronderstelt invloed – toegedacht als de huidige formule.19 De memorie van 
toelichting bij de Wob zegt hierover dat bepalend is dat een instelling zich ingevolge haar “statuut” 
dan wel  “bij nadere regeling” moet richten naar de opdrachten van een bestuursorgaan.20 Wat hier tot 
uitdrukking wordt gebracht is dat de aanwijzingsbevoegdheid van een bestuursorgaan gebaseerd kan 
zijn op een publiekrechtelijke regeling die de instelling betreft dan wel – in geval van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon – voortvloeit uit de statuten van de instelling. In de jurisprudentie is 
vast komen te staan dat die zeggenschap niet heel specifiek hoeft te zijn. Een bevoegdheid om 
algemene aanwijzingen te geven werd in oude jurisprudentie al voldoende geacht21 en tegenwoordig is 
“invloed op en de betrokkenheid bij het functioneren” al  voldoende.22 Cruciaal is dat de rechtspersoon 
zich dient te richten naar opdrachten of aanbevelingen van het bestuursorgaan.23 Overigens zij 
opgemerkt dat het verzoek om informatie wel aan een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf kan worden gedaan maar dat volgens vaste 
jurisprudentie het “eindverantwoordelijke bestuursorgaan” het besluit omtrent openbaarheid moet 
nemen.24 De vraag rijst: is de stichting niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan? 
De Rechtbank Breda constateert dat het bestuur van de stichting ingevolge artikel 3, eerste lid, van de 
statuten uit één bestuurslid bestaat: “Bestuurder van de Stichting is de afstammeling van Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, die Drager is van de Kroon der 
Nederlanden” en “verder overweegt de rechtbank dat de Rijksbegroting niet voorziet in de 
financiering van het KHA, waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat de kosten voor het 
beheer van het KHA slechts ten laste komen van de uitkering die de bestuurder van de Stichting 
ingevolge artikel 40, eerste lid, van de Grondwet ontvangt” om – we bevinden ons in het meest 
cryptische deel van de uitspraak – daarop te laten volgen: “Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de 
conclusie dat de overheid in geen enkel opzicht een doorslaggevende invloed heeft op het functioneren 
van (het bestuur van) de Stichting en evenmin op het beheer van het KHA. De rechtbank is dan ook 
van oordeel dat de bestuurder van de Stichting (…) bij het beheer van het KHA handelt als privé-
persoon (…)”. De rechtbank poogt in deze overwegingen het beeld op te bouwen (of te versterken) dat 
het Koninklijk Huisarchief toch vooral een particulier karakter draagt. Ze creëert een omgeving 
waaruit moet blijken dat de stichting en daarmee het Koninklijk Huisarchief een private 
aangelegenheid is om vervolgens te stellen dat “de overheid” – wie dat ook moge zijn – geen invloed 
heeft en knoopt daaraan vast – “de rechtbank is dan ook van oordeel” – dat de bestuurder van de 
stichting als privé-persoon handelt. Die laatste vaststelling kan eenvoudigweg niet volgen uit de 
private omgeving van het Koninklijk Huisarchief! Het gaat hier om verschillende actoren. De 
rechtbank had de kwalificatie van de bestuurder als zodanig moeten maken en dat is simpelweg niet 

                                                 
18 Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde 

tranche, Den Haag: Sdu 1999. 
19 Zie de toelichting bij het Voorontwerp, a.w., p. 37. 
20 Zie Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 23-24. 
21 Zie voorbeelden in A.A.L. Beers, Commentaar op het voorstel voor een nieuwe Wet openbaarheid van 

bestuur, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 5. 
22 Zie de standaarduitspraak AR 11 februari 1991, AB 1991, 598 inzake de Stichting Fonds voor de Letteren, in 
wiens statuten de bepaling dat de minister aan het bestuur concrete voorschriften en opdrachten kon geven juist 
was geschrapt, maar er bleef voldoende invloed over. 
23 Zie Daalder, a.w., p. 92. 
24 ABRvS 15 februari 2001, AB 2002, 2 en ABRvS 12 september 2001, AB 2002, 4, alsook art. 2.3.2.2, tweede 
lid van het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche. 
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gebeurd, althans met argumenten die er niet mee van doen hebben. 
De rechtbank vraagt zich dus niet af of de enige bestuurder – die derhalve overwegende invloed op de 
stichting heeft – te beschouwen is als een bestuursorgaan. Welnu, die vraag valt in twee delen uiteen. 
Het eerste deel betreft de vraag: valt de koningin – of beter: de drager van het ambt van Koning – te 
kwalificeren als een bestuursorgaan? Indien het antwoord positief luidt, rijst de tweede vraag: treedt de 
Koning als enig bestuurslid van de stichting op als bestuursorgaan, dan wel als privé-persoon? 
 
3.1 De Koning als bestuursorgaan 
 
Voor de eerste deelvraag komen we weer terecht bij artikel 1:1 Awb. In de aanpak van dit artikel moet 
eerst worden bekeken of er sprake is van een orgaan van een publiekrechtelijke rechtspersoon. De 
enige rechtspersoon die het hier kan betreffen is uiteraard de in artikel 2:1, eerste lid, BW genoemde 
Staat der Nederlanden. Is de Koning te beschouwen als een orgaan van de Staat der Nederlanden? In 
de parlementaire geschiedenis van de Awb zijn weinig woorden besteed aan het element “orgaan van” 
in de definitie. Er is niet meer over gezegd – het criterium zou niet veel moeilijkheden opleveren – dan 
dat “ieder orgaan dat deel uitmaakt van een rechtspersoon die krachtens publiek recht is ingesteld” een 
bestuursorgaan is.25 Dat onderstreept dat het criterium hier een organisatorische inbedding is en niet 
meer dan dat (er is dus niet vereist dat zo’n orgaan bekleed is met enig openbaar gezag) maar geeft 
voor de concrete toepassing niet veel aanknopingspunten. In de praktijk26 kan het “deel uitmaken” in 
eerste instantie worden gezocht in de instellingswet – de wet waarin de publiekrechtelijke 
rechtspersoon in het leven wordt geroepen – dan wel de organisatiewet, de wet die het organisatorisch 
stramien van de rechtspersoon geeft.27 Voor de Staat bestaat er geen instellingswet – zij ontleent haar 
rechtspersoonlijkheid rechtstreeks aan artikel 2:1, eerste lid, BW – maar zijn er wel diverse 
organisatiewetten aan te wijzen met voorop de Grondwet. Daarin genoemde organen zijn te 
beschouwen als organen van de publiekrechtelijke rechtspersoon Staat der Nederlanden.28 Een blik op 
hoofdstuk 2 van de Grondwet is dan voldoende: de Koning is te onderscheiden als een orgaan van de 
Staat der Nederlanden. De Koning is derhalve aan te merken als een zogenaamd “a-orgaan” in de zin 
van artikel 1:1, eerste lid, Awb. 
Men zou – bij wijze van tegenwerping – kunnen wijzen op de uitzondering die in het tweede lid van 
artikel 1:1 Awb wordt gemaakt onder g: de voorzitter van de Raad van State – de Koning ingevolge 
artikel 74, eerste lid, Grondwet – is geen bestuursorgaan. Maar deze uitzondering bevestigt juist de 
kwalificatie van de Koning als bestuursorgaan. Het is noodzakelijk om de Koning in de hoedanigheid 
van voorzitter van de Raad uit te zonderen omdat de Koning in andere hoedanigheid wel een 
bestuursorgaan is. Naar onze overtuiging gaat het hier derhalve om een functionele uitzondering van 
het bestuursorgaan Koning. 
 
3.2 Een privé- of een koninklijk bestuurder? 
 
Dan de tweede deelvraag: treedt koningin Beatrix bij het bestuur van de stichting op als privé-persoon 
of in het kader van het ambt van Koning en derhalve als bestuursorgaan? Zoals gezegd verwijst het 
eerste lid van artikel 3 van de statuten naar (1) de afstammeling van Koningin Wilhelmina tevens (2) 
de drager van de Kroon. De kwaliteitseisen die hier worden gesteld, leiden zondermeer naar het ambt 
van de Koning. De verbinding tussen ambt en ambtsdrager vinden we terug in artikel 24 van de 
Grondwet: “Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, 
Prins van Oranje-Nassau.” Anders gezegd: de criteria gesteld aan de bestuurder van de stichting 
vormen de kern van het ambt van Koning en daarmee kan de bestuurder van de stichting geen andere 
zijn dan de Koning. Dat wordt nog eens versterkt door het tweede lid van artikel 3 van de statuten 

                                                 
25 PG Awb I, p. 143. 
26 Mooi voorbeeld bood de vraag of een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie een bestuursorgaan opleverde 
(en dus onder de werking van de Wob viel), zie ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 301 en ABRvS 6 augustus 
2003, AB 2004, 140. 
27 Zie L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 111. 
28 Zie bijvoorbeeld omtrent de ministerraad: L.J.A. Damen, Kan de ministerraad besluiten nemen?, AA 1996, p. 
47 e.v. 
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waarin staat: “Indien en zolang echter het Koninklijk gezag wordt waargenomen door een Regent, is 
de Regent bestuurder in plaats van de Drager van de Kroon”. Hier wordt een rechtstreeks verband 
gelegd met de regeling van artikel 37 Grondwet: de voorziening in de uitoefening van het koningschap 
wanneer geen nakomelingen van de laatste Koning meer voorhanden zijn die het koninklijk gezag 
kunnen uitoefenen. De aansluiting bij de regeling van het regentschap in de Grondwet duidt er eens te 
meer op dat de bestuurder van de stichting ingevolge de statutaire beschrijving degene is die het ambt 
van staatshoofd vervult: de Koning, dan wel diens tijdelijke plaatsvervanger. Het is derhalve de 
grondwettelijke Koning die qualitate qua als bestuurder van de stichting optreedt en niet mevrouw 
Von Amsberg-Van Lippe-Biesterfeld. 
 

3.3 De betekenis van artikel 42 Grondwet  
 
Artikel 42, tweede lid, Grondwet vormt een even weerbarstige als cruciale bepaling voor de positie 
van de Koning in ons staatsbestel. De koninklijke onschendbaarheid is een traditioneel leerstuk in het 
staatsrecht. Wie er de handboeken op naslaat, ziet dat die formulering niet betekent dat de Koning 
boven de wet verheven zou zijn. Integendeel: hij is als eerste Nederlander en hoogste ambtsdrager 
gebonden aan de wetten, ook al kan de naleving daarvan hem niet worden afgedwongen. Anders 
gezegd: de Koning heeft geen strafbedreiging nodig om zich aan de wet te houden.29 Verder houdt de 
onschendbaarheid in dat hij niet openlijk uitlatingen van enig politiek gewicht kan doen zonder zich 
gesteund te weten door zijn ministers; het tweede zinsdeel van het tweede lid van artikel 42 Grondwet 
is daar de uitdrukking van. De Koning is dus in strafrechtelijke en in politieke zin onschendbaar. In 
privaatrechtelijke zin bestaat er echter geen onschendbaarheid. De Koning kan – als ieder ander – 
worden onderworpen aan een geding bij de burgerlijke rechter. Er geldt slechts een bijzondere 
procedure, neergelegd in de artikelen 48 en 77 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: het 
exploot wordt betekend aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad en de procedure 
wordt ingeleid en voortgezet ten name van een door de Koning aan te wijzen gemachtigde.  
In het kader van de onderhavige casus rijst de vraag in hoeverre artikel 42 Grondwet invloed uitoefent 
op de kwalificatie van de Koning als bestuursorgaan. Dat moet bekeken worden op twee aspecten: (1) 
op de kwalificatie als zodanig; en (2) op het functioneren als bestuursorgaan. 
Ten aanzien van de kwalificatie van de Koning als bestuursorgaan komt ons inziens aan artikel 42 
Grondwet geen betekenis toe. Zoals eerder uiteengezet gaat het hier door de kwalificatiecriteria van 
artikel 1:1, eerste lid sub a, Awb, uitsluitend om de organisatorisch inbedding van het orgaan. Of de 
Koning zelfstandig vermag te handelen en in hoeverre hij daarop aanspreekbaar is, speelt geen rol bij 
de kwalificatie als a-orgaan.  
Hoe ligt dat bij het functioneren van de Koning als bestuursorgaan? Welke rol speelt artikel 42 
Grondwet zodra de Koning als “eindverantwoordelijk bestuursorgaan” een besluit omtrent openbaar-
heid moet nemen? Maakt artikel 42, tweede lid, Grondwet de Koning in dezen bestuursrechtelijk 

onschendbaar? In een bestuursrechtelijk geschil als het onderhavige, waarin de Koning als een 
“zelfstandig” bestuursorgaan handelt, treedt hij niet op als onderdeel van de regering en betreft het 
geschil niet zijn politieke opvattingen. De politieke onschendbaarheid van de Koning is daarom niet 
aan de orde. De Koning als bestuursorgaan is – zoals ieder bestuursorgaan – op het functioneren als 
zodanig aanspreekbaar. Zo kan de Koning aan een nauwkeurige uitvoering van de Wob worden 
gehouden. Of ter zake van dit bestuursoptreden een minister verantwoordelijk kan worden gehouden 
door de Tweede Kamer, is bestuursrechtelijk niet relevant. Voor handelingen van de Koning buiten het 
verband van de regering kan immers ministeriële verantwoordelijkheid bestaan, wanneer die 
handelingen het algemeen belang raken. Dat hangt samen met de rekbaarheid van het beginsel van de 
ministeriële verantwoordelijkheid in parlementaire verhoudingen. Die verantwoordelijkheid kan, 
wanneer de Tweede Kamer dat besluit, zelfs gelden voor op het eerste gezicht zuivere privé-zaken, 
zoals de keuze voor een skivakantie in Oostenrijk.30  

                                                 
29 Zie o.a. E.J. Janse de Jonge, Artikel 42, in: A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet, Deventer: W.E.J. Tjeenk 
Willink 2000, p. 309 e.v.; P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden (deel 1), 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1967, p. 226. 
30 Beatrix bezocht met haar gezin in februari 2000 het Oostenrijkse Lech, terwijl kort daarvoor een 
regeringscoalitie met daarin de nationaal-socialistische FPÖ was aangetreden. Het kabinet-Kok ontkende 
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4 De weigeringsgronden van de Wob 

 
Uit het vorenstaande blijkt dat de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau onder verantwoorde-
lijkheid van een bestuursorgaan werkzaam is. Derhalve kan aan die stichting een verzoek om 
informatie ingevolge artikel 3, eerste lid, Wob worden gedaan. Het bestuursorgaan Koning zal 
daarover dan moeten beslissen. Krijgt Lambert Giebels hiermee dan onmiddellijk inzage in het Greet 
Hofmansdossier?  
Volgens de Wob dient een verzoek, gericht tot een bestuursorgaan, om informatie die is neergelegd in 
documenten en die een bestuurlijke aangelegenheid betreft, te worden ingewilligd tenzij zich een of 
meer van de uitzonderingsgronden en beperkingen van de artikelen 10 en 11 van de wet voordoen. In 
casu betreft het een verzoek om inzage in het Greet Hofmansdossier. Dat is een verzoek om informatie 
betreffende een bestuurlijke aangelegenheid. Het feit dat rond Greet Hofmans een “affaire” is ontstaan, 
was immers een direct gevolg van het feit dat aanwijzingen bestonden dat deze vrouw een sterke 
invloed had op handelingen die Juliana in het kader van haar ambt verrichte. Dat betekent dat het 
dossier informatie bevat betreffende de wijze waarop het ambt van de Koning werd vervuld. Deze 
formulering is nu precies een criterium dat wordt gehanteerd in de rechtspraak over het begrip 
“bestuurlijke aangelegenheid” in de Wob.31 
Het betreft dus een verzoek om informatie betreffende een bestuurlijke aangelegenheid, neergelegd in 
documenten. Een verzoek kan dan alleen geweigerd worden wanneer zich een uitzonderingsgrond of 
beperking voordoet die is neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Wob. In Wob-zaken waarbij de 
Koning in het vizier dreigt te komen, wordt in een soort automatische reactie een beroep gedaan op de 
uitzonderingsgrond van artikel 10, eerste lid, onder a: de eenheid van de Kroon. Het gaat hier om een 
zogenaamde absolute uitzonderingsgrond: wanneer de betreffende grond zich voordoet, kan geen 
afweging meer worden gemaakt of de informatie openbaar gemaakt moet worden, maar is die per 
definitie niet openbaar. Met de aanduiding “eenheid van de Kroon” wordt echter de eenheid van 
Koning en een of meer ministers aangeduid. De bedoeling hiervan is te voorkomen dat over zaken die 
het algemeen belang raken een verschil van inzicht tussen Koning en ministers zichtbaar wordt: een 
document waaruit zulks zou blijken, is niet openbaar.32 Met het oog op deze ratio en het grote 
tijdsverloop kan worden betoogd dat de uitzonderingsgrond van artikel 10, eerste lid onder a, niet van 
toepassing is: over de huidige “Kroon” kan gezien het historische karakter van de stukken niets te 
lezen zijn. Anderzijds is al eerder door de Afdeling bestuursrechtspraak een ruime toepassing gegeven 
aan “de eenheid van de Kroon”. Zo werd deze weigeringsgrond toegepast om de correspondentie over 
het IOC-lidmaatschap van onze (vermoedelijke) troonopvolger uit de openbaarheid te houden.33 De 
Afdeling heeft hiermee de “toekomstige” Kroon onder de a-grond laten vallen; het is dus niet 
ondenkbaar dat de Afdeling ook de Kroon in een historische samenstelling hieronder zou willen 
brengen.  
Een andere weigeringsgrond waar aan kan worden gedacht in deze casus betreft artikel 10, tweede lid, 
onder e, Wob: de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ook daarbij is dan de vraag wiens 
privacy dan wel moet worden beschermd: die van de destijds betrokken regeringsleden, leden van het 
Koninklijk Huis en andere betrokkenen? De hoofdrolspelers daarvan zijn niet langer in ons midden. 
Behoort de familiegeschiedenis tot de privésfeer van de huidige leden van het Koninklijk Huis? 
Wellicht wel, maar daarmee is nog niet gezegd dat deze weigeringsgrond openbaarmaking kan 
verhinderen. Anders dan de gronden in het eerste lid, zijn de gronden in het tweede lid relatieve 
gronden: wanneer vaststaat dat een van deze gronden zich voordoet, dient een afweging te worden 
gemaakt tussen het belang dat de betreffende weigeringsgrond beoogt te beschermen en het algemene 
belang dat gediend wordt met openbaarmaking. Weegt het privé-karakter van de familiegeschiedenis 
van koningin Beatrix op tegen het belang dat een ieder heeft bij kennisname van informatie over de 

                                                                                                                                                         
verantwoordelijk te zijn voor deze privé-beslissing van Beatrix, maar werd desondanks door de Tweede Kamer 
om uitleg gevraagd. 
31 VzAR 17 augustus 1993, nr. R03.93.3747/P90 en S03.93.2334; ABRvS 25 april 2000, AB 2000, 210. 
32 Kamerstukken II 1986/1987, 19 859, nr. 3, p. 33. 
33 ABRvS 25 november 1999, AB 2000, 393. 
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“werkelijke betekenis en functionering van het Nederlandse koningschap” in het midden van de jaren 
vijftig?34 Het zou mooi zijn wanneer wij hierover van de Afdeling zouden vernemen! 
 
 
5 Slot: de toegang tot het Koninklijk Huisarchief 
 
Uit de Wob-jurisprudentie vloeit tenslotte nog een intrigerende gedachte voort. De Wob kent blijkens 
de rechtspraak het uitgangspunt dat informatie niet openbaar is en daarmee voor niemand verkrijgbaar, 
dan wel openbaar en daarmee voor iedereen te verkrijgen. Openbaarheid in de zin van de Wob 
betekent openbaar voor een ieder. Een selectieve verstrekking van informatie aan bepaalde “voorkeur-
verkrijgers”, met uitsluiting van anderen, is strijdig met de Wob.35 Nu Fasseur toegang heeft gekregen 
tot de stukken, zou men in de lijn van de Wob-systematiek kunnen redeneren dat de informatie 
inmiddels gedeeld is met een derde, daarmee in feite openbaar gemaakt en dientengevolge voor een 
ieder verkrijgbaar. Van de andere kant hoeft men niet direct bevreesd te zijn dat openbaarmaking van 
de informatie tot misbruik zou leiden. Belediging en belastering van de Koning en van leden van het 
koninklijk huis, levend of uit het verleden, is immers onrechtmatig en kan aanleiding geven tot 
strafvervolging.36 Bovendien lijkt de krampachtige geheimhouding van de betreffende stukken een 
aanzienlijk krachtigere voedingsbron te zijn voor geruchten en veronderstellingen, dan wanneer deze 
openbaar zouden zijn.  
Giebels heeft tegen de laatste uitspraak van de Rechtbank Breda hoger beroep aangetekend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak. Het is afwachten of de hoogste bestuursrechter dan zal kiezen voor een 
gewrongen oplossing ad hoc, zoals bij eerdere constitutioneelrechtelijke vraagstukken, of de 
koninklijke weg van een systematische benadering zal durven bewandelen. 
 

                                                 
34 De aangehaalde zinsnede is de titel van een werk van E. van Raalte,  De werkelijke betekenis en functionering 

van het Nederlandse koningschap,  Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1975, waarin o.a. de Hofmansaffaire wordt 
belicht (p. 44 e.v.). 
35 ABRvS 25 april 2000, NJB 2000, nr. 22, p. 1072 e.v. 
36 Art. 111-113 Wetboek van Strafrecht. 


