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uitspraak van de voorzieningenrechter van I septernben 2016 op de beroepen en
verzoeken orn een voorlopige voorziening in de zaken tussen
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-

(gemachtigde:Q

(gemachtigde: Q

(-eernachti

lerna: verzoeksters-

en

de staatssecretaris van Economische Zaken, verweerder
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Als derde-partij heeft aan het -eeding deelgenomen: RTL Nederland. te Hilversum
(gemachtigden: R.J.E. Vleugels en J. Br-rnskoek).
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Procesverloop

Bij besluit van 1 I maart2016 (het primaire besluit) heeft verweerder een verzoek om
openbaarmaking van RTL Nederland in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) gedeeltelijk toegewezen.

Bij besluit van l3 juli 201 6 (het bestreden besluit) heeft verrveerder het bezwaar van
RTL Nederland gedeeltelijk gegrond verklaard. De bezwaren van de overige
belanghebbenden heeft verweerder kennelijk ongegrond geacht.

Verzoeksters hebben tegen het bestreden beslLrit beroep ingesteld. Zij hebben verder de

*.yogrzieninge4.rechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

rzoek ter zitting he. gft p laatsgevonden op j 0 augustus 2 0 I 6 e.4.,
en ll-ijn vertegenwoordigd door hun htigden

Namens ijn tevens
zijn niet verschenen. Verweerder.is vqftegenwoordigd door zijn

gemachtigden. beiden werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
RTL Nederland is ver.tegenwoordigd door haar gemachtigden.

Overwegingen

I . I Na afloop uun ¿"')iiiìng'is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat

*gader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling varrde zaak. De voorzieningenrechter
doet daarom op grond van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet alleen
uitspraak op de verzoeken om voorlopige voorziening. maar ook op de beroepen.

1.2 De voorzieningenrechter f,..ft. nu claartoe van alle partijen toestemming te hebben
verkregen als bedoeld in artikel 8:29, r'ijfde lid, van de Awb" kennis genomen van de door
verweerder als vertrour.velijk overgelegde stLrkken en deze mede ten grondslag gelegd aan

deze uitspraak.

2.1 RTL Nederland heeft verrveerder op 11 september 2015 met een beroep op de Wob
gevraagd om openbaarmaking van alle controles, inspecties. handhaving en dergelijke in
horecagelegenheden van 1-januari20l3 tot het moment van beslissen.

2.2 Naar aanleiding van overleg,tussen verweerder en RTL Nederland is dit Wob-verzoek
op 20 oktober 201 5 nader gespecificeerd en beperkt tot openbaarmaking vanjournaals met
betrekking tot horecagelegenheden die onder verscherpt toezicht staan van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en tot het tijdvak I januari 2013 tot en met
20 oktober 2015.

2.3 Voorafgaand aan het primaire besluit zijn de horecagelegenheden die het betrof in de
gelegenheid gesteld hun ¿iensr,lljze op openbaarmaking te geven. Vervolgens is het primaire
besluit genomen. RTL Nederland en (onder anderenlekbben daartegen bezrvaar
gemaakt. De overige verzoeksters hebben geen bezwaar gemaakt. Nadat RTL Nederland op
haarbezv¡aren is gehoord, is het bestreden besluit genomen, waarbij de bez**'aren van
RTL Nederland gedeeltelijk gegrond zíjn verklaard. De bezr.varen varillijn kennelijk
ongegrond verklaard.
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3.1 De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder ter zitting heeft bevestigd dat de

bezwaren van RTL Nederland in het bestreden besluit niet gedeeltelijk maar integraal
gegrond zijn verklaard. nu de informatie die niet openbaar is gernaakt geen onderdeel (meer)
uitmaakte van het Wob-verzoek van RTL Nederland.

3.2 RTL Nederland heeft ter zifting bevestigd dat haar Wob-verzoek niet ziet op

bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens met betrekking tot natuurlijke personen.

zoals de namens van inspecteurs, eigenaren, vennoten en personeelsleden van de betrokken
ondernemingen. Het gaat RTL Nederland uitsluitend oin de namen van de bedrijven en de
journaals met betrekking tot die bedrijven.

3.3 De voorzieningenrechter overweegt dat RTL Nederland als verzoekster geen eigen

belangen hoeft te hebben bij openbaarmaking. Individuele belangen van een verzoeker op
grond van de Wob zijn zelfs niet relevant. De Wob stelt de openbaarmaking voor een goede

en demoilâtiðche bêlturrsvoering als een op zichzelf staand algemeen belang. Uitgangspunt
daarbij is dat informatie die een bestuursorgaan onder zich heeft, op l'erzoek. openbaar wordt
gemaakt, tenzij er belangen zijn die zicl's daar tegen verzeften. In artikel 10, eerste lid" van de

Wob staan absolute weigeringsgronden. Als de daar genoemde belangen spelen, dan moet
openbaannaking ívorden geweigerd. Die belangen spelen niet in deze zaak.ln het tweede lid
van artikel 10 van de Wob staan de relatieve weigeringsgronden. Wanneer de daar genoemde

belangen spelen. moet het bestuursorgaan. in dít geval dus verw'eerder, een belangen-

afweging maken tussen enerzijds het belang van openbaarheid en anderzijds het belang,
genoemd in dat artikellid. De vraag of een door een weigeringsgrond te beschermen belang
zich voordoet. moet door de rechter integraal worden beoordeeld. Het is vervolgens aan

verweerder om te beoordelen of het belang van openbaarheid meer of minder '¿w-aar weegf
dan de andere belangen. Bij die toetsing dient het uitgangspunt van de Wob zwaar te wegen.
De rechter zal vervolgens beoordelen of vervreerder in redelijkheid tot de uitkomst van zijn
belangenafu'egin-e heeft kunnen komen.

Reikw'ijdte Wob-verzoek
4.1.1 rlilvoefi aan datzij geen horecagelegenheid is. Zij exploiteert een

sushiwinkel met een bezorgsen'ice. In de winkel zelf kan niet gegeten of gedronken w'orden.

Ook heeft zij betoogd dat zij niet als notoire overtreder kan worden aangemerkt. Vol-eens

verzoekster valt zij daarom buiten het onderhavige Wob-verzoek.

4 .1 .2 Verweerder lieefl ter zitting toegelicht dat de NV\Ä, A met een ruirne definitie werkt.
ondernemingen vallen onder de reikr.vijdte wanneer er voedsel wordt bereid dat direct r,vordt
r,'erkocht aan de consument. ook wanneer het daar kan rvorden afgehaald. Verzoekster valt
daarom ook onder deze definitie. Als een notoire overtreder wordt de horecagelegenheid

aangemerkt die binnen trvee jaar minstens drie keer een boete opgelegd heeft -eekregen. Deze
ondernemingenwordenonderverscherpttoezichtgesteld.InhetgevalvanE
blijkt uit het journaal dat er drie rapporteÍì van bevindingen zijn opgesteld en dat er naar
aanleiding daarvan twee boeterapporten zijn opgemaakt. Als er een rapport van bevindingen
wordt opgemaakt, volgt altijd een boete. In alle drie de gevallen ging het om dezelfde
geconstateerde overtredingen. Ook volgl het notoire karakter uit het verscherpt toezicht dat
blijkt uit het journaal.

4.1.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat verlveerder de informatie met betrekking
totQterechtheeftmeegenomenbijhetWob-verzoek.Verzoekstervalt.zoals
verweerder afdoende heeft uiteengezet. onder de ruime definitie van horecagelegenheid.
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Ook is þ!-gelet op de informatie in het journaal, afcloende aannemelijk geworden dat

-isaantemerkenalseennotoireoVertreder.Vaneenwillekeurigeselectieuit

bedrijven die onder verscherpt toeziclrt staan, zoals-ok betoogt, blijkt dan ook
niet.

Belan g persoonlij ke levenssfeer
4.2'1lebbenaangevoerddatopenbaarmakingvande
journaals die betrekking hebben op hun ondernemingen moet worden ge',veigerd vanwege de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van verzoeksters (artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder e, van de Wob).

4.2.2 Zoals hierboven onder r.o.3.2 ook is weergegeven, ziet het Wob-verzoek niet op
persoonsgegevens met betrekking tot natuurlijke personen. Deze zijn niet gevraagd en zullen
niet worden verstrekt. Dat de persoonlijke levenssfeer in het geding is. is dan ook niet
gebleken. De ondernemingen zelf zijn geen personen, zodar. zij niet onder de reikwijdte van
deze bepaling vallen.

Belang inspectie. controle en toezicht
4.3.1 n verder aangevoerd dat niet-anonieme
openbaarmaking van de journaals in ernstige mate afbreuk doet aan de effectiviteit van
inspectie, controle en toezicht door de NVWA (artikel 10. tweede lid. aanhef en onder d. van
de Wob). RTL Nederland lijkt in lijn met de actieve openbaarmaking van inspectiegegevens
door de NVWA over lunchrooms nu ook de bevindingen over horecagelegenheden aan de
consument te willen presenteren. Deze gegevens zijn echter, anders dan bij de lunchrooms.
niet actueel en voeden slechts sensatiejournalistiek, zonder de consument adequaat te
informeren.

4.3.2 De voorzieuingenrechter merkt op dat het primair aan de toezichthouder zelf is om
dit belang in te roepen. nu deze eî zorgvoorzalwillen dragen datzijntaakuitoefening niet
wordt bemoeilijkt door openbaarmaking van informatie. Dat de werkzaamheden van de
NVWA zullen',wdiden bemoeilijkt. is ook nlet
aanrremelijk gemaakt. Daarbij overw'eegt de voorzieningenrechter dat verweerder in zijrr
afi,veging in het bestreden beslLrit deze mogelijkheid tot beperking van de openbaarheid ook
niet heeft gehanteerd.

Nieu'uv beleid / verseliikine lunchrooms / punitief karakter
4'4.1ËvoeftverderaandatVer\,veerdernieuwebeleidsregelsheeftgemaakt
met betrekking tot (ruimere) publicatie van controlegegevens die dateren van na het Wob-
verzoek. Door nu niet-geanonimiseerde controlegegevens openbaar te maken naar aanleiding
van dit Vy'ob-verzoek schaadt verrveerder de rechtszekerheid. Ook voert llllaan
dat verr.veerder in het bestreden besluit ten onrechte een vergelijking maakt met de publicatie
van rapporten inzake lunchrooms. Anders dan in deze zaak gaat die openbaarmaking niet
over alle lunchrooms, gaat die informatie niet langer dan een jaar terug en zijn vooraf alle
lunchrooms over publicatie van de rapporten geïnformeerd.

4.4.2 Verweerder heeft ter zitting uiteengezet dat het nieuwe beleid en de pLrblicaties
inzake lunchrooms betrekking hebben op een actíeve wijze van openbaarmaking. waarbij
verw.eerder dus zelf. zonder een verzoek daartoe, besluit om infonnatie openbaar te maken.
Dit is gebaseerd op artikel2 van de Wob. In het onderhavige geval gaat het om passieve
openbaarmaking naar aanleiding van een verzoek daartoe op grond van artikel 3 van de Wob.
Het nieur.ve beleid zietdaar niet op. Ook de vergelijking met de lunchrooms zoals



Zaaknummers. AMS 1614824 en A-l¡lS l6l.1827:AMS lól5161 en AMS l6i5ló2: AMS 1614981en
,dVIS l614982: AN/S 1614940 en AMS 16/4942: AMS 1614907 en AMS l614909: A-\{S lól4815 en
AMS 1614816: AMS l614910 en A.\'fS l6i49l I

pagina 5 van 9

-"aakt, 

is voor het voorliggende geval niet relevant. De voorzieningenrecllter
volgt.verweerder in dit standpunt. 

.".j-1.

4.4.3 Voor zoverJheeft gesteld dat de onderhavige openbaannaking in het
kader van de Wob een punitief karakter heeft en dat de waarborgen van artikel 6, tweede lid,
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
niet in ogenschou\l/ zijn genomen, volgt de voorzieningenrechter dit evenmin. Weliswaar is
verzoekster bij dit Wob-verzoek betrokken geraakt vanwege de opgelegde boetes, die op
zichzelfeen punitiefkarakter hebben, maar dat betekent nog niet dat openbaannaking in het
kader van de Wob van informatie die betrekking heeft op - onder meer - die boetes ook een
punitiefkarakter heeft. Venveerder maakt de gegevens niet actiefopenbaar ten behoeve van
'naming and shaming' , maar op verzoek van RTL Nederland. Voor beoordeling van dat
verzoek zijn de intenties varr RTL Nederland om de informatie op te vragen niet relevant, nu
die eigen belangen geen rol spelen bij de beoordeling.

Belang van onevenredise benadeling
4.5.1 Verzoeksters voeren allen aan dat zij onevenredig zullen worden benadeeld door
openbaannaking van de journaals. De informatie in de journaals is achterhaald en gedateerd.
inmiddels is er orde,op zaken gesteld, het zijn kleinere kr,vetsbare ondernemingen en in een
aantal gevallen is de onderneming overgenomen door een nieur,ve. goedwillende eigenaar.
Verder is niet gewaarborgd dat zorgvuldig zal worden omgegaan met de openbaar te maken
informatie. Verr.veerder legt de verantw'oordelijkheid daarvoor helemaal bij RTL Nederland
en eventuele andere onftan-gers. RTL Nederland heeft er belang bij smaakmakende televisie
te maken. Het grote publiek zal voorbij gaan aãn opmerkingen over de gedateerdheid en
alleen het plaatje dat er iets mis is. zal blijven hangen. Openbaarmaking zorgt dan voor
ernstige reputatieschade. het verlies van (potentiöle) klanten en een forse omzetdaling.

4.5.2 Het belang onevenredig nadeel te voorkomen door de informatie niet openbaar te
maken.staatinartikel l0.hveedelid.aanhefenonderg,vandeWob.Verweerderheeftin
het bestreden besluit een añreging gemaakt tussen die belangen van verzoeksters en het
belang van openbaarmaking. Daaruit blijkt dat verweerder heeft meegenoinen dat de
infonnatieindejournaalsgedateerdis,nudezeloopttot2Ioktober2015.Ookheefthij
meegewogen dat het een specifieke -eroep van horecagelegenheden betreft die als notoire
overtreders onder verscherpt toezicht stonden in dat tijdvak. Doordat de journaals
gedetailleerde informatie -qeven o\er een specifiek tijdvak heeft verweerder geconcludeerd
dat er sprake is r,an voldoende contextinformatie. Verder blijkt uit zijn afr.ve_ein_e dat
verweerderheelÌ stilgestaan bij de mogelijkheid dat een zaak een nieuwe eigenaar heeft
gekregen en dat het mogelijk is dat de voorschriften voor voedselveiligheid en hygiëne
inmiddels wel adeqLraat r.vorden nageleefd. Verweerder heeft op basis van het vorenstaande
geconcludeerd dat het voor RTL Nederland. en eventuele andere ontvangers van de,
informatie, mogelijk is om de inhoud van de journaals op w'aarde te schatten en deze
zorgvuldig te gebruiken. Daamee zijn de belangen van verzoeksters voldoende
gewaarborgd. Als de consument ervoor kiest om niet bij de horecaonderneming te gaan eten,
dan ligt dataan het feit dat deze een notoire overtreder is (geweest). Dat verzoeksters
liierdoor kunnen worden benadeeld wordt niet weersproken, maar die benadeling is niet
zodanig onevenredig dat dit aan openbaarmaking in de w'eg staat.

4.5.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat verrveerder in redelijkheid tot deze
uitkomst heeft kunnen komen. De voorzieningenrecl-rter stelt voorop dat verzoeksters ter
zitting hebben bevesti-ed dat de inhoud van de journaals feitelijkjuist is. Ook de verzoeksters
die niet zijn verschenen, hebben de inhoLrd van de journaals niet betwist. De door
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verzoeksters naar voren gebrachte argumenten zijn door verweerder afdoende meegewogen.
Dat er een onjuist ofvertekend beeld van verzoeksters ontstaat, heeft venveerder mogen
weerleggen door te wijzen op de beschikbare contextinformatie. Deze zaak is dan ook niet
vergelijkbaar met de ui[spr4ak van deze rechtbank van26juni 2012
(ECLI:NL:RBAMS:2012:8X5021 ). Daar vormde juist het ontbreken van enige
contextinformatie reden om benadeling van de betrokken ondernemers onevenredig te
achten. Dat potentiële klanten ondanks vermelding dat het gedateerde informatie is toch nog
kunnen rvorden afgeschrikt en alleen het plaatje dat er r.vat mis is zal blijven hangen bij het
grote publiek, u,at daar overigens ook van zij. hoefde voor verweerder geen reden te vormen
om van openbaarmaking af te zien.

4.5.4 Ter zitting is nog besproken op welke wijze RTL Nederland is omgesprongen met de
journaals van horecagelegenheden die hebben berust in openbaarmaking. RTL Nederland
heeft deze via internet beschikbaar gesteld. Daarbij kan op een kaaft van Nederland of op

naam worden gezocht naar specifieke restaurants. Wanneer op een horecagelegenheid r.vordt

geklikt, verschijnt een pop-up in beeld \\,aarop, indien van toepassing. wordt venneld dat er
sinds een specifieke datum een nieur,ve eigenaar is. Ook wordt vermeld of en vanaf rvanneer

de voedselveiligheid en hygiene r,veer in orde is bevonden. Verder kan daar het journaal van
de betreffende horecagelegenheid als een PDF-bestand r.vorden geopend. RTL Nederland
heeft verder ter zitting toegelicht dat zij alle horecagelegenheden trveemaal om eer.ì reactie
heeft gevraagd en ontvangen reacties ook vermeldt. in de journaals heeft RTL Nederland zelf
nog. in aanvulling op verweerder, nalren van natuurlijke personen onleesbaar gemaakt.

RTL Nederland heeft aangegeven dat dejournaals over verzoeksters. indien die openbaar
worden, op vergelijkbare wijze zullen worden gebruikt. Verzoeksters hebben deze

uiteenzetting van RTL Nederland niet weersproken. Hun gestelde vrees voor onzorgvuldi-ee
berichtgeving en het ontbreken van de contextinformatie is daarbij niet bevestigd.

Tussenconclusie
5.1 Gelet op hetgeen lriervoor is overr,r'ogen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat

-qeen van de beroepsgronden vaÇ erüIlslaa-et. Dit betekent dat hun beroepen
ongegrond zullen r.vorden verklaard.

5.2 Nu de beroepen ongegrond worden verklaard. bestaat evenmin aanleiding een

voorlopige voorziening te treffen. zodat de verzoeken vaÚenID om dat te
doen door de voorzieningenrechter zullen lvorden afgewezen.

5.i Voor een proceskostenveroordeling ofvergoeding van het griffierecht bestaat

evenmin aanleiding.

Schending hoorplicht
6.1 De overi-9e verzoeksters hebben nog aangevoerd dat zij als belanghebbende hadden

moeten worden gehoord in de bezw,aarprocedure van RTL Nederland. Aan de voorrvaarden
van artikel 7:3 van cle Awb om van horen af te zien is niet r,,oldaan. aldus deze verzoeksters

6.2 Verw'eerder stelt zich op het standpunt dat niet is gehoord, omdat de bez¡'aren van
RTL Nederland gegrond waren. De belangen van verzoeksters en RTL Nederland stonden
lijnrecht tegenover elkaar en omdat de beslissing is genomen RTL Nederland gelijk te geven.
had het horen van verzoeksters geen zin meer. Bovendien hebben verzoeksters in de aanloop
naar het primaire besluit een zienswijze ingediend en waren de standpunten van verzoeksters
daarom reeds bekend bij verweerder.
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6.3 De voorzieningenrechter overweegt dat het uitgangspunt van artikel 7:2 van de Aw'b
is dat belanghebbenden worden gehoord. Verweerder heeft ook geen aanleiding gezien het
bezwaar van RTL Nederland zonder hoorzitting af te doen. Nu RTL Nederland bezw-aar
maakte tegen het niet-openbaren vanjournaals die (mede) betrekking hebben op deze
verzoeksters, had het op de weg van verw'eerder gelegen verzoeksters, als belanghebbenden,
voor de hoorzitting uit te nodi-een. Dat hun standpunt, volgens verr.veerder. al duidelijk w'as.
doet daar niet aan af. Dat verzoeksters er belang bij hadden te rvorden gehoord op de
bezu'aren van RTL Nederland volgt ook uit de omstandigheid dat het standpunt van
vemeerder in die bezwaarprocedure is gewijzigd in een voor verzoeksters ongunstige zin.
Het getuigt niet van de vereiste zorgvuldigheid deze belanghebbenden op voorhand niet uit te
nodigen.

6.4 De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit gebrek in de totstandkoming van het
bestreden besluit niet gepasseerd kan worden met artikel 6:22 van de Awb, omdat niet
aannemelijk is dat verzoeksters door deze gang van zaken niet in hLrn beiangen zijn geraakt.
De voorzieningenrechter zalhet beroep van deze verzoeksters daarom gegrond verklaren en
het bestreden besluit vernietigen omdat dit in strijd met de vereiste zorgvuldigheid ex artikel
3:2 van de Ar.vb tot stand is gekomen.

7 .l De voorzieningenrechter ziet ven'olgens aanleiding. uit oogpunt van finale geschil-
beslechting. te beoordelen ofer aanleiding bestaat de rechtsgevolgen van het te vernletlgen
besluit in stand te laten. Verzoe
hebben ter zitting uiteengezet datzij tijdens de hoorzitting nogmaals hadden willen
benadrukken datzrj vrezen voor reputatieschade en een dalend aantalbezoekers. Ook wilden
zij nog benadrukken dat de te openbaren informatie achterhaald was en dat er in sommige
gevallen inmidclels een nieuwe eigenaar is. Zij hebben desgevraagd bevestigd daarmee alles
te hebben benoemd wat zrj tijdens de hoorzittin-q naar voren hadden willen brengen.lJ

- 

hebben in hun gronden benadrukt dat de redenen die verr.veerdei noemt
om varl het horen van hen af te zien juridisch niet steekhoudelñ zijn en aange-seven dat hun
belangen zijn onderschaf. Zij hebben verder niet geconcretiseerd waarom de hoorzitting voor
de inhoudelijke boordeling van hr-rn zaak van belang zou zijn. Zij hebben er ven'olgens voor
gekozen niet ter zitting te verschijnen.

7 .2 Verweerder heeft ter zitting kennis genomen van de argumenten die verzoekers
tijdens de hoorziffing naar voren hadden willen brengen. deze ter zitting gemotiveerd
besproken en aangegeven dat deze reeds bekend !raren- c'lat er geen nieu,,ve inzichten zijn
verschaft en dat deze ar*slumenten niet tot een andere uitkomst in de bez"vaarprocedure
zouden hebben geleid.

7.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat verw'eerder afdoende in de gelegenheid is
geweest op de argumenten van verzoeksters te reageren. Ook heeft venveerder ter zitting
voldoende inzichtelijk en draagkrachtig uitgelegd dat deze argumenten niet tot een andere
uitkomst zouden hebben geleid wanneer deze tijdens de hoorzitting naar voren zouden zijn
gebracht.

7 .4 De voorzieníngenrechter overweegt op basis van rvat er ter zitting is besproken dat
reeds voldoende vaststaat dat een nieuwe beslissing op bezwaar, ook na het alsnog horen van
verzoeksters tijdens een hoorzitting. buiten tijdsverlies, geen andere uitkomst zal opleveren.
Gelet daarop ziet de voorzienin-eenrechter aanleiding om de rechtsgevolgen van het te
vernietigen bestreden besluit irr stand te laten. Nu de beroepen gegrond zijn en de zaak finaal
wordt afþedaan, is er geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen.
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derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vo
voor-lltast op ieder eosz.-¡t

8. Aangezien de beroepen van
gegrond zijn, bepaall de voorzieningenrechter verweerder

aan deze het door hen betaalde griffierecht voor het beroep vergoedt.

9.Devoorzieningenrechterveroordeeltverweerderverderindedooñ
gemaakte proceskosten. Deze stelt de

voorzièningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een

voorflen
an het beroepschrift

en I pLrnt voor het verschijnen ter zitting, lvaarde per punt € 496,-, wegingsfactor I ) en voor
,I|}p€ 496,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, rvaarde per punt
van € 496,-, wegingsfactor I ).

10. De voorzíeningenrechter wijst ter uit oogpunt van zo ldigheid nog
op het vol de. De ournaals met

die verweerder aan de reclitbank heeft
verstrekt, bevatten informatie over tijdstippen, gelegen buiten het tijdvak r,vaarop het
Wob-verzoek ziet. Tevens staan er in de journaals van diverse verzoeksters namen van

eigenaren, vennoten of personeelsleden vermeld. Het verzoek van RTL Nederland ziet
uitdrukkelijk niet op deze informatie. zoals verr,veerder ook heeft erkend.

punt voor het tenen v
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Beslissing

De voorzieningenrechter:

Inzakflenlll
- verklaart de beroepen ongegrond;
- r,vijst de verzoeken om een voorlopige voorziening af.

In
- verklaart de beroepen gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven:
- rvijst de verzoeken om een voorlopige voorziening af;
- draag verlveerder op het betaalde griffierecht van ieder van deze verzoeksters ad € 334,-
aan hen te vergoeden.

- veroordee in de proceskosten ieder tot
een bedrag van € 992,-, in totaal € I .984.-:
- veroordeelt verweerder in de proceskosten uanlltot een bedrag van
€ 992.-:
-veroordeeltverr,veerderindeproceskostenvanfltoteenbedragvan€496,-

Deze uitspraak is gedaan door mr. P.H.A. Knol, voorzieningenrechter. in aanwezigheid van
mr. W.M. Goncalves Sobral, griffier. De beslissing is in het openbaar uit-gesproken op
8 september 2016.

hter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan voor zover daarbij is beslist op het beroep binnen zes weken na de dag van
verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Tegen de uitspraak inzake het verzoek om een voorlopige voorziening is geen hoeer beroep
mogelijk.
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