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Betreft: Wet op openbaren overheid (WOO) verzoek inzage locaties OMS-aansluitingen. 

Geachte heer / mevrouw,

Datum: 16-08-2022

Betreft: Wet open overheid (Woo): verzoek delen alle locaties met OMS-aansluiting

Geachte heer / mevrouw,

Afgelopen jaren hebben de veiligheidsregio’s de aansluiten op het openbaar meldsysteem 
(OMS) vrijgegeven. Doel hiervan is meerdere gecertificeerde marktaanbieders toe te laten 
tot de OMS markt ten einde aanbieders een keuze te geven voor een commerciële 
marktpartij.

ASB Security is al ruime tijd een belangrijke aanbieder op de OMS markt en heeft in 
verleden een aantal concessies gehad. Eerder hebben veiligheidsregio’s waarvan ASB 
Security de concessie had informatie verstrekt aan andere marktpartijen over locaties met 
een OMS aansluiting met als doel de andere partijen ook een eerlijke kans te geven. Een 
en ander conform Woo.

Middels een verzoek zoals gesteld op de Wet open overheid (Woo) verzoek ik hierbij uw 
veiligheidsregio informatie te verschaffen over locaties waar een OMS-aansluiting actief is. 
Wij verzoeken u hierbij ons de volgende informatie te aan leveren over deze locaties:

- De locatienaam van waarop het OMS nummer op is geregistreerd;
- De straatnaam en adresnummer waar de OMS nummer op is geregistreerd;
- De woonplaats waar het desbetreffende OMS nummer op is geregistreerd;
- Het huidige aansluitnummer waaronder de locatie is geregisteerd.

Met het verzoek om deze specifieke informatie wordt geen inbreuk gemaakt op de 
bepalingen in de algemene verordening persoonsgegevens (AVG), noch op een uitsluiting 
conform 5.1. van de Woo-wetgeving.
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Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u er mee bekend bent dat tevens 
bij één of meer andere bestuursorganen informatie berust met betrekking tot dit 
onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen doorgeleiding van dit verzoek 
naar het juiste orgaan. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan ontvang ik daarover graag 
bericht.

Mondelinge toelichting
Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit 
verzoek, dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover zo 
spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van mijn Woo-verzoek 
contact op te nemen.

Reeds openbare informatie
Mocht de door mij gevraagde informatie reeds in een voor mij gemakkelijk toegankelijke 
vorm openbaar beschikbaar zijn, dan verzoek ik u mij naar de vindplaats te verwijzen.

Bescherming persoonlijke levenssfeer
Indien u tot het oordeel komt dat het belang van bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer integrale openbaarmaking van documenten in de weg staat, verzoek ik 
subsidiair om openbaarmaking met weglating van de persoonsgegevens, zij het dan 
uitsluitend van personen die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. 
Wanneer u persoonsnamen niet openbaar wilt maken verzoek ik u deze te vervangen door 
een nummer, zodat de betrokkenheid van eenzelfde persoon bij meerdere aspecten of 
situaties zichtbaar blijft, ook al is dat dan anoniem.

Persoonlijke beleidsopvattingen?
Wanneer u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld 
voor intern beraad integrale openbaarmaking van die documenten in de weg staan, 
verzoek ik subsidiair om openbaarmaking van de persoonlijke beleidsopvattingen in niet 
tot de betrokkene herleidbare vorm, en meer subsidiair om openbaarmaking van de 
feitelijke informatie die geen persoonlijke beleidsopvatting is.

Samenvattingen van documenten
Mocht u documenten niet openbaar kunnen maken, dan vraag ik subsidiair om een 
zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document verzoek ik u de weigering per 
document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het 
betreffende Woo-artikel, maar tevens met onderbouwing waarom die weigeringsgrond 
zwaarder weegt dan het algemeen belang van openbaarheid.
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Voorkeur digitale verstrekking
Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te 
verstrekken. De informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is, 
ontvang ik bij voorkeur in digitale vorm en anders een kopie. Indien u voornemens bent om 
hiervoor kosten in rekening te brengen, verzoek ik u vooraf contact met mij op te nemen 
onder opgave van de hoogte daarvan.

Graag ontvang ik schriftelijk (per brief of per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van 
dit Woo-verzoek.

Mocht u belanghebbenden de gelegenheid gaan bieden tot het geven van zienswijzen dan 
ontvang ik daarvan graag vooraf schriftelijk of per e-mailbericht.

Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze 
brief toe te sturen.

Een kopie van dit bericht werd per aangetekende post aan u verstuurd.

Met vriendelijke groeten,
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