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Geachte heer Sietsma,

Op 27 oktober 2014 heeft de rechtbank MÌdden-Nederfand, zittingsplaats Utrecht,
uitspraak gedaan op het door u namens RTL Nederland B.v. ingediende beroep,
procedurenummer urR L4 / 3043 woB v93, tegen mijn besluit van 16 april2er4,
waarin is beslist op uw bezwaar tegen het besluit dat is genomen op uw verzoek
op grond yan de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) inzake
openbaarmaking van informatie vervat in documenten over
verkeersovertredingen begaan met voertuÍgen met een buitenlands kenteken. Uw
beroep heeft geen betrekking op deel 1 van het oorspronkelijke Wob-verzoek van
23 september 20L3; documenten met betrekking tot beleid en handhaving inzake
verkee rsovertred i n gen.

Llitspraak van de nechtbank Mõdden¡-Ë{edenflamd var¡ z! oktober zof4

De rechtbank heeft mij opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtnemíng
van deze uitspi-aak. De rechtbank heeft vastgesteld dat u uw Wob-verzoek van 23
september 2013 in beroep hebt beperkt tot data betreffende voerLuigen
betrokken bíj verkeersovertredingen uit landen waarmee Nederland geen verdrag
heeft inzake de gegevensuitwisseling ten behoeve van verkeersovertredingen. Dit
zijn alle landen behalve België, Duitsland en Zrruitserland. De rechtbank heeft
vastgesteld dat uw Wob-verzoek ziet op data van buitenlandse voertuigen die na
constatering níet automatisch verder worden verwerkt en in de 'bak'
terechtkomen' De rechtbank heeft vastgesteld dat uw Wob-verzoek ziet op data
ten aanzien van deze verkeersor¡ertredingen die zích op één moment in een zo
recent mogelijke periode van ongeveer zes weken in de'bak'bevinden.
De rechtbank heeft geoordeeld dat ik de door u in hett/Vob verzoek uan23
september 2.Q13 gevraagde documenten in de vorm van data die zich op één
moment in de 'bak'bevinden voor een zo recent mogelijke periode van zes weken
vóór de datum van uw oorspronkelijke wob-verzoek, te weten 23 september
20L3, had moeten betrekken bij de behandelíng van uw wob-verzoek. Hierna doe
ik dat in opdracht van de rechtbank a{snog.
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Bij beanjnoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
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f nver¡tanísatíe docunler¡ter¡

Binnen míjn ministerie ziin geen documenten met de door u gevraagde informatíeaangetroften' uw veaoekzoals de rechtbank heeft geoordeeld dat ik het hadmoeten opvatten, heeft geheef betrekking op informatie díe berust bij de
korpschef van de nationale politie (hierna: de korpschef).

voor de toepassíng van de wob is de korpschef geen aan mij ondergeschikt
bestuursorgaan. als bedoefd in artiker 1a, eerste rid, aanhef, onder a en onder c.van de Wob' Indien er bÍj de korpschef documenten berusten die onder uw Wob-verzoek vallen, berusten deze derhalve niet onder mij. Dit standpunt is bevestigdin-de recente uitspraak van de rechtbank MÍdden-Nederland van 23 0ktober 2014,ECLI:NL:RBMNE:2014:5220. omdat uw verzoek betrekking heeft op informatiedie berust bij een ander bestuursorg aan, zend ik uw verzoek ter behandering aandat bestuursorgaan door.
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Een afschrift van dit besluit zend ik aan de rechtbank Midden-Nederland en de
korpschef.

Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheíd en Justitie,
namens deze,

Hoofd sector Zaken, tevens
luridìsch Adviseur van het Ministerie van
Veiligheíd en lustitie

voor zover de rechtbank ook het onderdeei van mijn besf uit van 16 april 2074 datziet op deel 1 van het oorspronkelijke Wob-verzoek heeft vernietigd, handhaaf ikmijn besluit ten aanzien van dat onderdeel. uw wob-verzoek orn openbaarmakingvan documenten díe onder deei 2 van uw oorspronkelijke wob-ver¿oek valren:
documenten in de vorm van data die zich op één moment ín de .bak'bevinden
voor een zo recent mogelijke periode vanzes weken vóór de datum van uwoorspronkelijke wob-verzoek, te weten 23 septemb er 2013, wiilig ik niet in
aangezíen er geen documenten bij mijn ministerie zijn met deze informatie.

BeroepselausuIe
u kunt tegen deze beschikking beroep insteflen bij Afdeling Bestuursrecht r¿an derechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA utiecht. Het beroepschriftmoet binnen zes en na de dag waarop de beschikking u is toegezonden doorde rechtbank zijn vangen.
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