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Informatie voor bestuursorganen over het doen van een mededeling tot beperking van 

de kennisneming als bedoeld in artikel 8:29, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) 

 

De mededeling  

 Een mededeling als bedoeld in artikel 8:29, eerste lid, van de Awb is het verzoek aan 

het College om toe te staan dat van bepaalde stukken (geheel of gedeeltelijk) alleen de 

rechter kennis neemt. 

 

 Artikel 8:29 van de Awb is alleen van toepassing op stukken die een partij verplicht is 

in te zenden aan het College. Doorgaans gaat het om de stukken die het 

bestuursorgaan moet inzenden op grond van artikel 8:42 van de Awb (de op de zaak 

betrekking hebbende stukken). 

 

 De mededeling kan - dus - alleen gaan over stukken die het bestuursorgaan verplicht is 

in te zenden. Een mededeling die betrekking heeft op een onverplicht ingezonden stuk 

wordt niet in behandeling genomen. Het stuk waarop dat verzoek betrekking heeft, 

wordt aan het bestuursorgaan teruggestuurd. 

 

 Het bestuursorgaan doet de mededeling schriftelijk aan het College, in een 

afzonderlijke brief, tegelijk met de inzenden van de overige stukken. 

 

 In de mededeling motiveert het bestuursorgaan de gewichtige redenen voor de 

beperking van de kennisneming. De motivering bevat voor ieder vertrouwelijk 

gegeven afzonderlijk en specifiek de reden voor beperking van de kennisneming en 

onderbouwt dit met concrete argumenten en/of gegevens. 

 

 Als het bestuursorgaan ook verzoekt om beperking van de kennisneming van delen 

van de mededeling zelf, dan wordt dit in de mededeling vermeld. Het bestuursorgaan 

dient hierbij ook een versie van de motivering van de mededeling in te sturen die aan 

de andere partij(en) kan worden gestuurd.   

 

Indienen van de stukken 

 Om de vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen dient het bestuursorgaan de stukken 

waarop de mededeling ziet, in papieren vorm aan het College te zenden. Alleen bij 

uitzondering, indien daarvoor “zwaarwegende redenen” bestaan, zal het College 

toestaan dat dergelijke gegevens op een andere wijze, bijvoorbeeld digitaal op een 

gegevensdrager zoals een USB-stick, worden ingezonden. De aanwezig geachte 

zwaarwegende redenen moeten worden toegelicht. 

 

 Het bestuursorgaan  dient de stukken duidelijk afgescheiden van de overige stukken in 

te zenden, bijvoorbeeld in een gesloten envelop met de vermelding Artikel 8:29 van de 

Awb.  

 

 Als de mededeling ziet op gedeelten van één of meer stukken, dan dient ook een versie 

van die stukken te worden ingezonden die aan de andere partij(en) kan worden 

doorgezonden. 

 Voor een goede beoordeling van de 8:29-mededeling is de koppeling tussen het 8:29-

dossier en het procesdossier van groot belang. De stukken in het 8:29-dossier moeten 

aan de hand van een inventarislijst eenvoudig terug te vinden zijn in het procesdossier, 
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zodat zij daarmee kunnen worden vergeleken. Het bestuursorgaan dient inzending van 

dubbele stukken zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door duidelijke 

kruisverwijzingen.  

 

 Het bestuursorgaan dient de stukken bij voorkeur in chronologische volgorde aan te 

leveren. De stukken zijn duidelijk en consistent genummerd en tussen de verschillende 

stukken zit een tabblad of een schutblad. De vertrouwelijke informatie is zwart 

gemaakt. In de vertrouwelijk stukken is de informatie gemarkeerd met bijvoorbeeld 

een marker, zodat de desbetreffende passages snel en effectief kunnen worden 

gevonden en beoordeeld.  

 

 Bij uitzondering zullen stukken (bijvoorbeeld bijlagen) in hun geheel vertrouwelijk 

zijn. Als dat het geval is, dient het bestuursogaan een niet-vertrouwelijke samenvatting 

of omschrijving van het stuk en de inhoud ervan bij te voegen. 

 

Actualiteit van stukken 

 Als stukken bedrijfsgegevens bevatten die meer dan vijf jaar oud zijn, moet worden 

uitgelegd waarom die gegevens, ondanks de ouderdom ervan, nog steeds een 

wezenlijk onderdeel vormen van de commerciële positie van de desbetreffende 

onderneming.  

 

Regiezitting 

 Als het College dat nodig acht, wordt een zitting gehouden om het verzoek om 

toepassing van artikel 8:29 van de Awb met partijen te bespreken.  

 

Beslissing alleen over toepassing artikel 8:29 van de Awb 

 De beslissing op het verzoek om toepassing van artikel 8:29 van de Awb gaat alleen 

daarover en ziet op alle stukken waarop het verzoek betrekking heeft. De beslissing of 

een stuk een op de zaak betrekking stuk is als bedoeld in artikel 8:42 van de Awb 

wordt genomen door de kamer van het College die het (hoger) beroep behandelt. 

 

 

 


