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Geachte heer, 

Over het beroep met zaaknummer AMS 12 I 5887 WOB 126 dee! ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft het beroep vereenvoudigd behandeld. Dit betekent dat zij het onderzoek in de zaak 
heeft gesloten en dater zonder behandeling ter zitting uitspraak is gedaan. Ik stuur u hierbij een kopie 
van de uitspraak. Indien in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een LJN-nummer, is 
de tekst van de betreffende uitspraak onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

A Is u het niet eens bent met deze uitspraak, kunt u hiertegen een verzetschrift indienen. U moet dat doen 
binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief. In uw verzetschrift moet u vermelden 
waarom u het niet eens bent met de uitspraak en of u uw verzet mondeling wilt toelichten op een zitting 
van de rechtbank. 

In een verzetsprocedure beoordeelt de rechtbank uitsluitend ofzij terecht tot vereenvoudigde 
behandeling is overgegaan. Is dat niet het geval, vervalt de uitspraak waartegen verzet is gedaan en 
wordt het onderzoek voortgezet. Is de vereenvoudigde behandeling wei terecht geweest, dan blijft de 
uitspraak in stand. 

Als u naar aanleiding van deze briefvragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

A Is u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 
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uitspraak 
RECHTBANK AMSTERDAM 

Bestuursrecht 

zaaknummer: A WB 12/5887 WOB 

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen 

R. Zenger, 
wonende te Amsterdam, 
eiser, 

en 

het Korps landelijke politiediensten, 
verweerder, 
gemachtigde mr.  

Procesverloop 

Bij brief van 25 november 2012 heeft eiser beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van 
een besluit op zijn verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

De rechtbank heeft het onderzoek met toepassing van artikel 8:54 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) gesloten. 

Overwegingen 

I. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden. 

1.1. Bij brief van 20 juli 2012, op 23 juli 2012 door verweerder ontvangen, heeft eiser 
verweerder verzocht om openbaarmaking van documenten op grond van de Wob. 
Verweerder heeft bij brief van 25 juli 2012 op grond van artikel6, tweede lid, van de Wob, 
de beslistermijn met 28 dagen verdaagd. De beslistermijn is daarmee geeindigd op 
17 september 2012. 

1.2. Bij brief van 23 september 2012 heeft eiser verweerder in gebreke gesteld en 
verzocht alsnog een besluit op zijn verzoek te nemen. 

1.3. Bij beroepschrift van 25 november 2012 heeft eiser beroep ingesteld bij de rechtbank 
tegen het uitblijven van een besluit op zijn verzoek van 20 juli 2012 en de rechtbank 
verzocht verweerder op te dragen alsnog een beslissing op die aanvraag te nt:men. Verder 
heeft eiser de rechtbank verzocht om de inmiddels verbeurde dwangsom vast te stellen 
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wegens het niet tijdig nemen van een besluit. 

1.4. Bij besluit van 14 november 2012 heeft verweerder erkend niet tijdig op de aanvraag 
van eiser te hebben beslist. Verweerder heeft aangegeven een dwangsom van € 1.260 
verschuldigd te zijn aan eiser. Verweerder zal dit bedrag binnen zes weken aan eiser 
uitbetalen. 

1.5. Bij brief van 28 november 2012 heeft de griffier van de rechtbank partijen 
meegedeeld dat het beroep onder toepassing van artikel 8:52 van de Awb versneld wordt 
behandeld. 

1.6. Op 11 december 2012 heeft verweerder een verweerschrift en de afschriften van de 
op de zaak betrekking hebbende stukken ingezonden. 

2. De rechtbank gaat uit van de volgende relevante regelgeving. 

2.1. Artikel 8:54, eerste lid, van de Awb bepaalt dat de rechtbank, totdat partijen zijn 
uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, het onderzoek kan sluiten indien voortzetting 
van het onderzoek niet nodig is, omdat zij kennelijk onbevoegd is dan wei het beroep 
kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond ofkennelijk gegrond is. 

2.2. Artike1 6:2, aanhef en onder b, van de Awb bepaalt dat voor de toepassing van 
wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep, het niet tijdig nemen van een bes1uit met 
een besluit wordt gelijkgesteld. Tegen het niet tijdig beslissen staat dan ook beroep bij de 
rechtbank open. 

2.3. Artikel 6: 12, tweede lid, van de Awb, bepaalt dat het beroepschrift kan worden 
ingediend zodra: 
a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen, en 
b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan 
schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is. 

3. De rechtbank komt tot de volgende beoordeling. 

3.1 De rechtbank stelt vast dat eiser op 23 september 2012 een ingebrekestelling aan 
verweerder heeft verzonden, die door verweerder op 25 september 2012 is ontvangen. De 
termijn van twee weken heeft daarmee gelopen tot en met 9 oktober 2012. Verweerder heeft 
in zijn verweerschrift erkend dat nog steeds niet op de aanvraag is beslist. Verweerder heeft 
aangegeven dat zo spoedig mogelijk een besluit zal worden genomen. 

3.2. Nu verweerder niet tijdig na de ingebrekestelling een besluit op het verzoek om 
openbaarmaking van documenten op grond van de Wob heeft genomen, is het beroep naar 
het oordeel van de rechtbank kennelijk gegrond. 

3.3. Gelet op het bepaalde in artikel 8:55d, eerste lid, van de Awb zal de rechtbank 
verweerder opdragen binnen een termijn van twee weken na verzending van deze uitspraak 
alsnog een besluit op de aanvraag van eiser van 20 juli 2012 te nemen. 
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3.4. De rechtbank bepaalt met toepassing van artikel 8:55d, tweede lid, van de Awb dat 
verweerder een dwangsom van € I 00,00 verbeurt voor elke dag waannee de hiervoor 
genoemde tennijn wordt overschreden, met een maximum van € 15.000,00. 

3.5. Nu verweerder aan eiser bij besluit van 14 november 2012 de ingevolge artikel4: 17, 
eerste en tweede lid, van de A wb maximale dwangsom van € 1.260 heeft toegekend, kan 
eiser met zijn verzoek tot vaststelling van de reeds verbeurde dwangsommen niet meer 
bereiken dan hij reeds heeft bereikt. Het verzoek hiertoe zal daarom worden afgewezen. 

4. Nu eiser niet heeft verzocht om vergoeding van de proceskosten en geen gebruik 
heeft gemaakt van door een derde verleende professionele rechtsbijstand bestaat er geen 
aanleiding voor een proceskostenveroordeling. Wei dient verweerder het door eiser betaalde 
griffiegeld aan hem te vergoeden, nu het beroep gegrond wordt verklaard. 
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Beslissing 

De rechtbank 

verklaart het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag 
gegrond; 
draagt verweerder op alsnog een besluit op eisers aanvraag te nemen binnen twee 
weken na de dag van verzending van deze uitspraak; 
bepaalt dat verweerder aan eiser een dwangsom van € I 00,00 verbeurt voor elke dag 
waarmee hij de hiervoor genoemde termijn overschrijdt, met een maximum van 
€ 15.000,00; 
wijst het verzoek tot het vaststellen van de reeds verbeurde dwangsom af; 
bepaalt dat verweerder aan eiser het door hem betaalde griffierecht van € 156,
vergoedt. 

Deze uitspraak is gedaan door , rechter, in aanwezigheid van 
, griffier. 

De besl issing is in het openbaar uitgesproken op 15 januari 20 13. 

de griffier 

Rechtsmiddel 
lngevolge artikel8:55, eerste lid, van de Awb kan tegen deze uitspraak binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking hiervan verzet worden gedaan bij deze rechtbank. 

Afschrift verzonden op: 
D:C 
SB 




