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Per e-mail van 5 juni 2022, heeft u DNB verzocht om openbaarmaking van
informatie op grond van de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van het
verzoek bericht DNB u als volgt. Datum

29juni 2022
In uw verzoek heeft u aangegeven dat u verzoekt om verstrekking van documenten
inzake casenummer (hierna: klacht) KC 19-07. Uw kenmerk

Onderwerp

Besluit Woo-verzoek inzake casenummer KC 19-07.

De Woo is van toepassing op de bestuursorganen als genoemd in artikel 2.2, eerste
lid, aanhef en onder a, van de Woo. Voor de uitleg van het begrip “bestuursorgaan”
zoals bedoeld in deze bepaling moet Worden gekeken naar het begrip
“bestuursorgaan” in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze
bepaling is een onderscheid gemaakt in zogenoemde “a-organen” (eerste lid, onder
a) en “b-organen” (eerste lid, onder b). Bij de a-organen gaat het om organen van
rechtspersonen die op grond van publiekrecht zijn ingesteld, zoals de Staat,
provincies, gemeenten en waterschappen. Bij de b-organen moet het gaan om een
ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

DNB is een privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (en dus geen rechtspersonen die op grond van publiekrecht is ingesteld)
en is om die reden geen a-orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a,
van de Awb. (Het bestuur van) DNB kwalificeert alleen als een b-orgaan voor zover
op grond van de wet door (het bestuur van) DNB openbaar gezag wordt uitgeoefend
zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb.

Samengevat beschouwt DNB als onderwerp van uw Woo-verzoek: het verstrekken
van documenten die verband houden met klacht KC 19-07 zoals behandeld door de
klachtencommissie van DNB.

De taak die DNB daarin leest, is het afhandelen van externe en interne klachten.
DNB komt tot de conclusie dat dit geen taak is waarvoor (het bestuur van) DNB met
enig openbaar gezag is bekleed. Dit heeft ermee te maken dat klacht KC 19-07 te
maken had met schoonmaakwerkzaamheden die voor DNB werden uitgevoerd en
een daaraan gerelateerd geschil dat ontstond met DNB. Dit heeft niet te maken met
één van de wettelijke taken van DNB, zoals centrale bank of toezichthouder.

Om die reden kwalificeert (het bestuur van) DNB voor het uitoefenen van deze taak
niet als b-orgaan zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb.

Verder kwalificeert (het bestuur van) DNB ten aanzien van deze taak evenmin als
een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst
of bedrijf als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Woo.
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Gelet op het bovenstaande komt DNB tot de conclusie dat de Woo in dit geval niet
van toepassing is. Om die reden wordt uw Woo-verzoek afgewezen.

Het voorgaande betekent dat deze brief geen besluit is in de zin van artikel 1:3,
eerste lid, van de Awb.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank NV.
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Maaike van Leuken
Divisiedirecteur Bedrijfsvoering
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