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Betreft Uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur d.d. 22 april 2021

Geachte

In uw brief van 22 april 2021, ontvangen op 23 april 2021, heeft u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over door het ministerie van
Algemene Zaken (hierna: AZ) verbeurde en betaalde dwangsommen, al dan niet als gevolg van
rechterlijke uitspraken, in het kader van door AZ te laat behandelde Wob-verzoeken, althans het
na de wettelijke termijn(en) beslissen daarop. U verzoekt meer specifiek om documenten,
informatie en/of andere bescheiden die zien op de periode 1 januari 2017 tot en met de
dagtekening van uw brief (22 april 2021).

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 23 april 2021.
In de brief van 12 mei 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Over dit verzoek heeft u contact gehad met een jurist van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK). U heeft in dit gesprek aangegeven per departement op zoek
te zijn hoeveel verzoeken er zijn binnengekomen, hoeveel er daarvan niet tijdig zijn afgehandeld
en wat daarmee is gebeurd. Van BZK hebben wij begrepen dat u daarbij had aangegeven dat het u
niet zozeer zou gaan om de exacte tekst van bijvoorbeeld de ingebrekestellingen of andere
correspondentie, maar om de wijze waarop dergelijke procedures worden opgepakt. Met u is
afgesproken dat, indien een aantal zaken bij de verstrekking uw interesse heeft gewekt, hier nog
individuele vervolgafspraken over gemaakt zouden kunnen worden.

In dat kader ontvangt u bij dezen informatie over de afhandeling van Wob-verzoeken door AZ in de
jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. Dit is reeds openbare informatie. In die zin is de Wob op deze
informatie dan ook niet van toepassing. Ik heb deze informatie verrijkt door over de jaren — voor
zover bekend en beschikbaar — informatie toe te voegen over de aantallen ingebrekestellingen en
de verbeurde dwangsommen. Die informatie maak ik zoals opgenomen in dit besluit openbaar.

Informatie over de afhandeling van Wob-verzoeken

In het jaarverslag van het ministerie van AZ dat jaarlijks wordt toegezonden aan de Tweede Kamer
en openbaar wordt gepubliceerd, staat informatie opgenomen over de aantallen Wob-verzoeken die
jaarlijks door AZ worden afgehandeld.



De rapportages zijn te raadplegen via:
• 2017: httos://www. rijksoverheid. nh/documenten/jaarverslagen/2018/05/16/algemene-

za ken-20 17
• 2018: https ://www. rijksoverheid. nl/documenten/jaarverslagen/2019/05/15/algemene-

zaken -20 18
• 2019: htts://www. rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslacien/2020/05/20/algemene-

zaken-2019
• 2020: htts://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2021/05/19/alcemene-

zaken-2020

Afhandeling van Wob-verzoeken bij AZ
In 2017 heeft het ministerie 31 Wob-verzoeken ontvangen. In 2017 zijn 27 Wob-besluiten
genomen. 7 besluiten hiervan hadden betrekking op verzoeken ingediend in 2016. Van de 31
verzoeken zijn er 2 door de verzoeker ingetrokken. Op 11 verzoeken werd — al dan niet met
instemming van de verzoeker — buiten de wettelijke beslistermijn besloten.

In 2017 heeft het ministerie 6 ingebrekestellingen ontvangen wegens niet-tijdig beslissen. In alle
gevallen werden deze ingebrekestellingen ingediend na de datum van 1 oktober 2016 waarop
Wob-verzoeken werden uitgezonderd van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.
De aanspraken op een dwangsom zijn daarom niet verbeurd. In 2017 zijn 4 dwangsommen Wob
uitgekeerd en 1 dwangsom Wbp naar aanleiding van ingebrekestellingen v66r oktober 2016.
Dit betrof een totaalbedrag van € 6.300

In 2018 heeft het ministerie 51 Wob-verzoeken In 2018 zijn 48 Wob-besluiten genomen,
35 besluiten hiervan hadden betrekking op verzoeken ingediend in 2018, 3 besluiten op verzoeken
ingediend in 2017, 4 besluiten op verzoeken ingediend in 2016, 5 besluiten op verzoeken ingediend
in 2015 en 1 besluit hiervan had betrekking op een verzoek ingediend in 2014. Van de 51
verzoeken zijn er 2 door de verzoeker ingetrokken. Op 25 verzoeken werd — al dan niet met
instemming van de verzoeker — buiten de wettelijke beslistermijn besloten. Een aantal hiervan
betreft een reeks omvangrijke Wob-verzoeken uit een eerdere periode.

In 2018 zijn geen ingebrekestellingen ontvangen en zijn evenmin dwangsommen verbeurd.

In 2019 heeft het ministerie 45 Wob-verzoeken ontvangen. In 2019 zijn 44 Wob-besluiten
genomen, 6 besluiten hiervan hadden betrekking op verzoeken ingediend in 2018 en één besluit op
één verzoek ingediend in 2016. Op 17 verzoeken werd - al dan niet met instemming van de
verzoeker - buiten de wettelijke beslistermijn besloten.

In 2019 zijn drie ingebrekestellingen ontvangen. Er zijn geen dwangsommen verbeurd.

In 2020 heeft het ministerie 53 verzoeken op grond van artikel 3 van de Wet openbaar van bestuur
(Wob) ontvangen. In 2020 zijn 39 Wob-besluiten genomen, 2 besluiten hiervan hadden betrekking
op verzoeken ingediend in 2019. Op 17 verzoeken werd - al dan niet met instemming van de
verzoeker - buiten de wettelijke beslistermijn besloten.

In 2020 is één ingebrekestelling ontvangen. Er zijn geen dwangsommen verbeurd.

Administratie Wob-verzoeken
De administratie van Wob-verzoeken wordt bij AZ bijgehouden van 1 januari tot en met
31 december van het betreffende jaar. In veel voorkomende gevallen zijn er op 1 januari van het
daaropvolgende jaar nog enkele Wob-verzoeken in behandeling (bijvoorbeeld omdat deze
omvangrijk zijn of aan het einde van jaar pas zijn ontvangen). Er wordt aan het einde van ieder
jaar informatie verzameld over de doorlooptijden van de Wob-afhandeling, zoals hiervoor
beschreven. Er is bij AZ echter geen informatie beschikbaar over de afhandeltermijn van de Wob
verzoeken die meerdere kalenderjaren betreffen. Informatie hierover ontbreekt daarom in het
bovenstaande.



Omdat de cijfers pas aan het einde van het kalenderjaar worden verwerkt ten behoeve van de
rapportage van het jaar erop zijn de cijfers van AZ over 2021 nog niet bekend. Wel kunnen we
hierover mededelen dat op dagtekening van deze brief er in 2021 naast uw ingebrekestelling nog
vijf andere ingebrekestellingen zijn ontvangen inzake Wob-afhandeling. Er zijn geen dwangsommen
verbeurd.

Contact
Voor zover deze informatie niet aan uw informatiebehoefte tegemoet komt, gaat AZ uiteraard
graag met u in gesprek om na te gaan hoe eventueel alsnog in uw informatiebehoefte zou kunnen
worden voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen via wob©minaz.nl.

Met vriendelijke groet,

DE1MINISTER-PRESIDENT,
Miijister van Algemene Zaken,
nafriens deze,

De Secretaris-Ministerraad
mr. M. Hordijk

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt hiertegen
schriftelijk bezwaar maken, onder vermelding van de gronden, bij de secretaris-generaal van het ministerie van
Algemene Zaken.




