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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

Persoonsgegevens 

Geachte heer 

Op 30 december 2022 hebt u bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid een 
verzoek ingediend op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo). U hebt dit 
verzoek bij uw brief van 2 januari 2023 gecorrigeerd. In uw Woo-verzoek vraagt u 
om "alle correspondentie en data, zowel schriftelijk als digitaal, als verslagen van 
telefoongesprekken, van het Departement van justitie en Veiligheid, met de Heer 

Persoonsgegevens sinds 23 januari 2015. Met dien verstande, dat mijn verzoek al ten 
dele is beantwoord, door de Heer per.o.gPersoonsgegevens en  hij heeft toegegeven, dat 
JenV geen brieven aan mij heeft gestuurd." 

Met deze brief neem ik een beslissing ten aanzien van uw Woo-verzoek. 

1. Besluit 

Ik besluit om uw verzoek niet in behandeling te nemen. Voor de motivering van 
het besluit verwijs ik u naar onderdeel 2 van dit besluit. 

2. Motivering 

Op grond van artikel 4.1 lid 1 Woo kan eenieder een verzoek om publieke 
informatie richten aan een bestuursorgaan. 

Ingevolge artikel 4.6 Woo kan een bestuursorgaan besluiten het verzoek niet te 
behandelen indien de verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen 
van publieke informatie. Uit de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) volgt dat een 
min of meer overmatig beroep op door de overheid geboden faciliteiten in het 
algemeen op zichzelf geen misbruik van recht oplevert. Wel kan het aantal malen 
dat een bepaald recht of een bepaalde bevoegdheid wordt aangewend, in 
combinatie met andere omstandigheden bijdragen aan de conclusie dat misbruik 
van recht heeft plaatsgevonden. 1  

1  ABRvS, 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:157 
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Ik merk op dat u een (vrijwel) identiek Woo-verzoek eerder bij mijn ministerie 
heeft ingediend. De Afdeling heeft in het kader van dit (vrijwel) identieke verzoek 
reeds een uitspraak gedaan en daarbij geoordeeld dat u misbruik maakte van de 
(toen nog) Wet openbaarheid van bestuur.2  Onder verwijzing naar deze uitspraak 
besluit ik om uw Woo-verzoek buiten behandeling te laten op grond van art. 4.6 
Woo. 

In de uitspraak van 16 maart 2022 oordeelt de Afdeling dat u de bevoegdheid om 
een Woo-verzoek in te dienen voor een ander doel gebruikt, dan waarvoor de 
bevoegdheid is verleend. De Woo is bedoeld voor openbaarheid van 
overheidsinformatie voor iedereen. In de uitspraak komt de Afdeling tot de 
conclusie dat u echter de Wob gebruikt als drukmiddel om een schadevergoeding 
uitbetaald te krijgen waarop u recht meent te hebben. 

Tijdens de procedure van uw eerdere, (vrijwel) identieke, Wob-verzoek heeft u 
meerdere malen correspondentie verzonden, waarin u mijn ministerie sommeert 
om aan u een schadevergoeding te betalen met wettelijke rente van meer dan € 
300.000.000,00. 

In het kader van uw Woo-verzoek van 30 december 2022 sommeert u, bij brief 
van 3 januari 2023, mijn Ministerie wederom om schadevergoeding (inclusief 
wettelijke rentte) ad € 350.761.395,08. Daarbij heeft u mijn Ministerie eveneens 
in gebreke gesteld. U verzoekt om zorg te dragen voor betaling van de rekening 
op uiterlijk 6 januari 2023. 

De Afdeling heeft in de uitspraak van 16 maart 2022 geoordeeld dat uw 
handelwijze in samenhang bezien met een verzoek waarin u vraagt om informatie 
die u reeds heeft, leidt tot een oneigenlijke belasting van het openbaar bestuur 
die niets te maken heeft met het voldoen aan een verzoek om bepaalde 
documenten openbaar te maken. Uit uw huidige Woo-verzoek blijkt ook niet dat 
de essentie is gericht op het openbaar maken van informatie voor iedereen, nu en 
in de toekomst, in soortgelijke geschillen met de overheid. Uw Woo-verzoek heeft 
uitsluitend betrekking op persoonlijke correspondentie. Daarnaast hangt met uw 
Woo-verzoek samen een sommatie om schade vergoed te krijgen inclusief 
ingebrekestelling. Uit de feiten en omstandigheden blijkt dat u het Woo-verzoek 
wederom gebruikt als drukmiddel om een schadevergoeding te krijgen. Daarvoor 
is de Woo niet bedoeld. 

Gelet op het voorgaande kom ik tot de conclusie dat uw verzoek wederom 
misbruik van recht oplevert en ervan blijk geeft dat u op onjuiste gronden gebruik 
heeft gemaakt van de bevoegdheid tot het indienen van een Woo-verzoek. Om 
deze reden kom ik niet toe aan een inhoudelijke behandeling van uw verzoek en 
stel ik deze daarom buiten behandeling. De inhoud van uw eerdere Woo-verzoek 
in combinatie met de schadevergoeding die u heeft geëist en wederom eist, en de 
uitspraak van de Afdeling, sterkt mij in het standpunt dat u misbruik maakt van 
recht op grond van artikel 4.6 Woo. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

2  ABRvS, 16 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:762 
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Hoogachtend, 
De Minister van Justitie en Veiligheid, 
namens deze 
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Bezwaarclausule 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 
van Justitie en Veiligheid, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid, Postbus 20301, 2500 EH 
Den Haag. 

Bijlage 
- Relevante artikelen Wet open overheid 
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