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Wob-verzoek

Ons kenmerk

0-5-20-0066.001

Uw kenmerk

In uw e-mailbericht van 23 juli 2020 heeft u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een informatieverzoek ingediend bij de
Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT). Meer specifiek heeft u
verzocht om informatie over het beleid en procedures met betrekking tot het
opieggen van bestuurlijke sancties en de bezwaarbehandeling daarvan inzake het
verkopen van een huis zonder energielabel. U vraagt om het aantal beschikkingen
in de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst per jaar en het aantal bezwaren hierop.

Verloop van de procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 24 juli 2020
met het kenmerk 0-5-20-0066.001. In de brief van 19 augustus 2020 is de
beslistermijn met vier weken verdaagd.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Inventarisatie documenten

Gedurende de behandeling van uw verzoek heeft een zorgvuldige zoekslag binnen
de ILT plaatsgevonden. Op basis van deze zoekslag is een document aangetroffen.
Dit document betreft een overzicht van de aantallen beschikkingen last onder
bestuursdwang en last onder dwangsom, alsook de aantallen bezwaarschriften.

Besluit

Ik heb besloten aan uw verzoek te voldoen door het document dat onder de

reikwijdte van uw Wob-verzoek valt openbaar te maken.

Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een Wob-verzoek
indienen bij een bestuursorgaan of bij een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Volgens het derde lid van
dit artikel hoeft de verzoeker bij zijn verzoek geen belang te stellen.

De eventuele omstandigheid dat voor de belanghebbenden onduidelijk is welk
belang u bij openbaarmaking van deze informatie heeft en voor welk doel u de
informatie gaat gebruiken, vormt daarom op zichzelf geen belemmering tot
openbaarmaking van de documenten.

Bij beantwoording

Graag bovengenoemd

postadres gebruiken en ons
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vermelden
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Ik wil u voorts wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob,
wordt een verzoek cm informatie Ingewilligd met inachtneming van het bepaalde
in de artikeien 10 en 11 van de Wob.

Het recht op openbaarmaking van grand van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke
belang van de verzoeker. In dat kader merk Ik het volgende op.

Het document dat onder de reikwijdte van uw Wob-verzoek valt, is getoetst aan
de uitzonderingsgronden die neergelegd is in de artikeien 10 en 11 van de Wob.
Op basis van deze toetsing kom ik tot de conclusie dat er geen
uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn die openbaarmaking van
het document in de weg staan. Dit document treft u bijgaand dan ook aan.

Wijze van openbaarmaking

Een geanonimiseerde versie van het Wob-besluit met het document wordt op
www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Hoogachtend,
De minister-voor Binn^enlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
nampps deze.*

Juridische Zaken

Ons kenmerk

r^^RTsfekiriTTi^
De Secretaris-generaa!

Bezwaarclausule

Beianghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen

schrifteiiik bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

t.a.v. de DIrectie Constitutionele Zaken en Wetgeving, postbus 20011, 2500 EA Den haag.

Het bezwaarschrift meet zijn ondertekend, voorzien zljn van een datum, alsmede de naam

en het adres van de indlener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar

rust en, zo mogelijk, een afschrlft van het besluit waartegen het is gericht.
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