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7. Kunt u per uitspraak in de vorige regel de volgende zaken op een rij zetten: 
 
- Het nummer van de rechterlijke uitspraak (inclusief een link) 
 - Wanneer het Wob-verzoek ingediend is 

 - Wat de inhoud van het Wob-verzoek is (bijvoorbeeld: stukken over de 
evacuatie uit Kabul) 
 - Wie de partij is aan wie de overheid een dwangsom moet betalen (als dit 

openbaar is of openbaar gemaakt kan worden) 
 - Hoe groot de dwangsom is die betaald moet worden op dit moment en hoeveel 
dwangsom is er betaald? 
 

8. Kunt u per zaak ook aangeven waarom het ministerie (of bijvoorbeeld de 

belastingdienst) er niet in slaagt om aan de rechterlijke uitspraak te voldoen. 

 

Antwoord op vragen 7 en 8 

Hieronder wordt per ministerie een overzicht gegeven van de rechterlijke 

uitspraken in primaire Wob-zaken uit de jaren 2019, 2020 en 2021, waarbij 

ministeries (inclusief hun diensten) een termijn is gezet om een besluit te nemen, 

die termijn is overschreden en ministeries een dwangsom verschuldigd zijn. 

Hierbij wordt ook aangegeven waarom het ministerie er niet in slaagt om aan de 

rechterlijke uitspraak te voldoen. Dit overzicht is opgesteld op basis van een 

uitvraag aan alle ministeries. De ministeries van Algemene Zaken, Defensie en 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontbreken in dit overzicht, omdat zij in de 

jaren 2019, 2020 en 2021 geen dwangsommen verschuldigd waren, zoals blijkt 

uit het antwoord op vraag 6.  

 

In algemene zin wil ik opmerken dat de omvang van verzoeken in veel gevallen 

een knelpunt betreft dat uiteraard in samenhang moet worden gezien met de 

beschikbare capaciteit, zowel voor het verwerken van een groot aantal 

documenten als voor het meewerken aan het dossier door collega’s die in het 

beleidsdossier als zodanig ook al zwaar belast zijn.  

 

Tot slot heeft mijn collega-bewindspersoon van VWS verzocht om een aparte 

reactie te geven op vraag 8 voor wat betreft zijn ministerie. Deze reactie is ook 

opgenomen in deze bijlage.  
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

Ministerie BZK 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ROT 20/360 en 
20/361 
(oorspronkelijke 
nummers andere 

rechtbank SGR 
19/7440 en SGR 
19/7444)  

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 27 juli 2019 

Inhoud Wob-verzoek Informatie naar o.a. oprichting van het Huis 
van Klokkenluiders 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Zeer uitgebreid en arbeidsintensief verzoek 

 

Ministerie BZK 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ZWO 21/351 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 25 februari 2020 

Inhoud Wob-verzoek Informatie naar vuurwerkramp in Enschede in 
2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 

1991 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 9.000 € 9.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Zeer uitgebreid en arbeidsintensief verzoek 

 

Ministerie BZK (ILT) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/3236 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 8 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Informatie over een woningcorporatie 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 100  € 100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In verband met capaciteitsgebrek te laat op 

het verzoek beslist 

 

Ministerie BZK (ILT) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 21/3952 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 18 juni 2021 

Inhoud Wob-verzoek Informatie over een woningcorporatie 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.000 € 3.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In verband met capaciteitsgebrek te laat op 
het verzoek beslist 
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Ministerie BZK 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

UTR 21/2909 ECLI:NL:RBMNE:2021:5069 
ECLI:NL:RBMNE:2021:5069, 
Rechtbank Midden-
Nederland, UTR 21/2909 

(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoek 23 april 2021 

Inhoud Wob-verzoek Informatie naar Wob-instructie 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.900 € 3.900 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In verband met uitval direct betrokken 
medewerker is de afhandeling vertraagd 

 

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken 

Ministerie BZ 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AWB 20/4555 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 april 2020 

Inhoud Wob-verzoek Repatriëring Nederlanders uit Marokko 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.400 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Complexiteit en omvang van het verzoek 

 

Ministerie BZ 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AWB 20/4554 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 december 2019 

Inhoud Wob-verzoek (Staats)bezoeken en terugkeerbeleid Marokko 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 200 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Complexiteit en omvang van het verzoek 

 

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  

Ministerie EZK (NCG) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

LEE 20/1735 
20/1736  

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 8 november 2018 

Inhoud Wob-verzoek Versterkingsaanpak in het algemeen en HRA- 

methodiek in het bijzonder (bij NCG) 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 4.900 € 4.900 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 
capaciteit 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5069
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5069
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5069
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5069
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Ministerie EZK  

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMA 20 / 3789 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 3 december 2019 

Inhoud Wob-verzoek Totstandkoming van de website ‘Iedereen 
doet wat’ (verzoek was ingediend bij LNV)  

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp (de 
consumptie van dierlijke eiwitten) en 
capaciteit 

 

Ministerie EZK 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 20 / 5579 

WOB 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 13 augustus 2020 

Inhoud Wob-verzoek Toekomst van de Leidse medicijnfabrikant 
Apotex 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit van het verzoek. 
Capaciteit zeer beperkt wegens specialistisch 
onderwerp.  

 

Ministerie EZK  

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21 / 1141 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 8 juni 2020 

Inhoud Wob-verzoek Contact met het bedrijfsleven over de 
coronacrisis 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.800 € 3.800 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp, 
capaciteit.  

 

Ministerie EZK 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21 / 4899 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 22 juli 2021 

Inhoud Wob-verzoek Elbit Systems 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.000  € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en capaciteit.  
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Het ministerie van Financiën 

Ten aanzien van het onderstaande overzicht merkt mijn collega-bewindspersoon 

van Financiën op dat door de Belastingdienst geen dwangsommen zijn betaald in 

het kader van de Wob in de periode 2019-2021.  

 

Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ROT 19/5670 Uitspraak is niet    
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 20 juni 2019 

Inhoud Wob-verzoek Documenten inzake het functioneren van de 

Financial Intelligence Unit.  

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 9.900 € 9.900 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Gebrek aan capaciteit. 

 

Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/3324 

WOB 

Uitspraak is niet    

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 1 april 2021 

Inhoud Wob-verzoek Documenten over het Belastingverdrag tussen 
Nederland en Kenia 

Betrokken partij Media   

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.600 € 1.600 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Gebrek aan capaciteit.  

 

Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/3326 

WOB 

Uitspraak is niet    

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 1 april 2021 

Inhoud Wob-verzoek Documenten met betrekking tot het 
Belastingverdrag tussen Nederland en 
Oeganda 

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.600 € 1.600 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Gebrek aan capaciteit. 

 

Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

HAA 20/6216 Uitspraak is niet    
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Steunmaatregelen aan KLM 

Betrokken partij Beroepsvereniging 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 14.300 € 14.300 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Gebrek aan capaciteit. 
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Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SHE 20/1958 en 

SHE 20/1959  

Uitspraak is niet    

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 28 april 2020 

Inhoud Wob-verzoek Documenten en eventuele andere 

gegevensdragers, opgemaakt of op een 
andere wijze gecreëerd op of na 1 januari 
2018 met betrekking tot de Webmodule (het 
hulpmiddel waarmee opdrachtgevers vooraf 
zekerheid kunnen krijgen of een bepaalde 
opdracht buiten dienstbetrekking kan worden 
uitgevoerd). 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 
Omvang € 1.900 € 1.900 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Zeer omvangrijk dossier. Gebrek aan 

capaciteit.  

 

Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SHE 20/1958 en 
SHE 20/1959  

Uitspraak is niet    
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 28 april 2020 

Inhoud Wob-verzoek Documenten en eventuele andere 
gegevensdragers, opgemaakt of op een 
andere wijze gecreëerd op of na 1 januari 
2018 met betrekking tot de Webmodule (het 
hulpmiddel waarmee opdrachtgevers vooraf 
zekerheid kunnen krijgen of een bepaalde 

opdracht buiten dienstbetrekking kan worden 
uitgevoerd). 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 13.100 € 13.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Zeer omvangrijk dossier. Gebrek aan 
capaciteit. 

 

Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/3809 Uitspraak is niet    
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 7 december 2020 

Inhoud Wob-verzoek Documenten over de beoordeling van het 
Mozambique LNG Project en de besluitvorming 
over de verzekeringsaanvraag. 

Betrokken partij Advocaat 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 300 € 300 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Complex en omvangrijk verzoek. Gebrek aan 
capaciteit, ook wegens beantwoording van 
meerdere Kamervragen tijdens behandeling 
verzoek.  
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Ministerie  FIN 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/142 WOB 

381  

Uitspraak is niet    

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Documenten en communicatie bij dan wel 

onder het ministerie van Financiën 
betreffende de Volksbank, berustend bij dan 
wel onder de NLFI.  

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvangrijk verzoek en gebrek aan capaciteit. 

 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AWB 19/3828 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 april 2019 

Inhoud Wob-verzoek Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AWB 19/5603 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 05 juni 2019 

Inhoud Wob-verzoek Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AWB 19/3573 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 april 2019 

Inhoud Wob-verzoek Schepen van de KNRM (eisen veiligheid en 

bemanning) 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.200 € 3.200 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  
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Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AWB 19/3577 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 april 2019 

Inhoud Wob-verzoek Schepen waarop de beleidswijziging voor 

schepen met ideëele doelstellingen van 

toepassing is.  

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.200 € 3.200 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW (ILT) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

ARN 19 / 6853 
WOB 616 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 23 juli 2019 

Inhoud Wob-verzoek 
Alle documenten die betrekking hebben op de 
import van autobanden 

Betrokken partij NGO 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.100 € 1.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoek 

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AWB 20/1413 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 20 december 2019 

Inhoud Wob-verzoek NGO-schepen op de Middellandse Zee 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AWB 20/3856 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 februari 2020 

Inhoud Wob-verzoek Lelystad Airport 

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 20/2659 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 
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Datum indiening Wob-verzoek 30 mei 2020 

Inhoud Wob-verzoek Vouchers luchtvaartmaatschappijen coronatijd 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 13.100 € 13.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

HAA 20/5752 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 21 augustus 2020 

Inhoud Wob-verzoek Vluchten naar code oranje gebieden ivm 

corona 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

BRE 20/8858 

BRE 20/8859 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 17 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Thermisch gereinigde grond 

Betrokken partij Advocaat 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AWB 21/626 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 24 februari 2020 

Inhoud Wob-verzoek Vuurwerkramp Enschede & Culemborg 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang dossier 

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/850 

AMS 21/851 

AMS 21/852 

AMS 21/853 

AMS 21/854 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 8 juli 2020 (4 verzoeken) 

10 juli 2020 (1 verzoek) 
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Inhoud Wob-verzoek Onderhandse gunning hoofdrailnet aan NS 

2025-2035  

Betrokken partij Advocaat  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang  

AMS 21/850 
€ 7.500 

AMS 21/851 
€ 7.500 

AMS 21/852 
€ 1.650 

AMS 21/853 
€ 0 

AMS 21/854  

€ 7.500 

Volledig betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

HAA 21/1320 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek KLM-steunmaatregelenpakket en 

arbeidsvoorwaarden 

Betrokken partij Beroepsvereniging 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Complexiteit dossier i.v.m. o.a. 

interdepartementale afstemming 

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/744 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 6 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Stint/BSO-bus 

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 0 (het verzoek is nog in 

behandeling)  

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 21/5698 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 22 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Voormalig EMK-terrein te Krimpen aan den 

IJssel 

Betrokken partij Burger 
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Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.200 € 1.200 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Capaciteit 

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SHE 21/873 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Noodzakelijkheidsverklaring Internationaal 

reizen 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 7.500 € 7.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 21/3394 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 25 mei 2021 

Inhoud Wob-verzoek Informatie over het luchtruim Wit-Rusland 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 8.100 € 8.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en complexiteit dossier  

 

Ministerie IenW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

LEE 21/1729 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 14 december 2020 

Inhoud Wob-verzoek Correspondentie met Europese Commissie over 

gunning HRN 

Betrokken partij Advocaat  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.000 € 1.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Complexiteit dossier en benodigde 

samenwerking derden belanghebbenden 

 
Ministerie IenW (ILT) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

BRE 21/4448 WOB 

HERT 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 17 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Informatie over de kosten van 
export/import/vervoer van de 
verwijdering/sanering van thermisch gereinigde 
grond en teerhoudend asfaltgranulaat 

Betrokken partij Advocaat 
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Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 12.800 € 12.800 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak 
 

Omvang dossier/aantal te beoordelen 
documenten 

 
Ministerie  IenW (ILT) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21 / 4264 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 juni 2021 

Inhoud Wob-verzoek verzocht is om informatie over meldingen door 
gebruikers van genetisch gemodificeerde 
organismes van situaties waarbij mogelijk 
ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 2.000  € 2.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang dossier/groot aantal te beoordelen 

documenten 

 
Ministerie IenW (ILT) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

HAA 21 / 1264 
WOB JOC1 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 2 december 2019 

Inhoud Wob-verzoek Verzocht is om de documenten die betrekking 
hebben op de totstandkoming van de Staat van 

Schiphol 2019 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 600 € 600 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang dossier en verwerking van zienswijzen 
van derde belanghebbenden 

 
Ministerie IenW (ILT) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21 / 626 WOB 
392 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 3 november 2020 

Inhoud Wob-verzoek Enerzijds is verzocht om een overzicht van 
processen-verbaal en opgelegde boetes bij 

overtreding van de regels van rij- en rusttijden 
op jaarbasis voor het tijdvak van 2010 tot en met 
2020. Anderzijds is verzocht om documenten 
over de (handhaving van regels rondom) rij- en 
rusttijden voor het tijdvak van 2015 tot en met 
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2020.  

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 7.800 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Tijdens het creëren van het overzicht is gebleken 
dat het om meer dan 15.000 opgelegde boetes 
gaat. Deze substantiële hoeveelheid stukken 
heeft gemaakt dat de behandeling van het Wob-
verzoek ook na de uitspraak niet binnen de 
daarvoor gegeven termijn heeft kunnen 
plaatsvinden.  

 

Ministerie IenW (RWS) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/4569 

WOB 297 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 juni 2021 

Inhoud Wob-verzoek Inhoud hydrolische randvoorwaarden Afsluitdijk 

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 0 betaald (het verzoek is 
nog in behandeling) 

Reden niet voldoen aan uitspraak Zeer complex verzoek 

 

Ministerie IenW (RWS) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

BRE 21/4359 WOB ECLI:NL:RBZWB:2021:6307 
ECLI:NL:RBZWB:2021:6307, 
Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, AWB- 21_4359 

(rechtspraak.nl)  
Datum indiening Wob-verzoek 17 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Stukken over thermisch gereinigde grond en/of 
teerhoudend Asfaltgranulaat 

Betrokken partij Advocaat 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 37.500 € 37.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang Wob-verzoek, duizenden documenten, 
meerdere inventarisatieronden, zienswijze 
uitvraag aan veel partijen in meerdere fasen.  

 

 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 19/3702 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 april 2019 

Inhoud Wob-verzoek NGO schepen op de Middellandse Zee 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 300 € 300 betaald 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:6307
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:6307
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:6307
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:6307
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Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang, aantal betrokken derde-
belanghebbenden en capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

UTR 19/3292 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 31 mei 2019 

Inhoud Wob-verzoek Rapportage Vreemdelingenketen 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.400 € 1.400 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang, capaciteitsgebrek en samenloop met 

andere Wob-verzoeken 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 19/6713 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 26 juli 2019 

Inhoud Wob-verzoek Strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van 

vertrouwelijke informatie 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 500 € 500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Ingewikkelde zoekslag gelet op gevoelige aard 
van de informatie 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ROT 19 / 6430 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 juni 2019 

Inhoud Wob-verzoek Functioneren van de Financial Intelligence Unit 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.500 € 3.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 19/6089 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 11 april 2019 

Inhoud Wob-verzoek Libische Kustwacht 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.000 € 1.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang, aantal betrokken derde-
belanghebbenden en capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/213 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 september 2019 
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Inhoud Wob-verzoek Individuele euthanasiezaak 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 600 € 600 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Capaciteitsgebrek en ingewikkelde zoekslag 
door gevoelige aard van de informatie 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/210 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 september 2019 

Inhoud Wob-verzoek Ontbinding Vereniging Martijn 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 500 € 500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Capaciteitsgebrek en ingewikkelde zoekslag 

door gevoelige aard van de informatie 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

UTR 19 / 5279 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 april 2019 

Inhoud Wob-verzoek Kinderpardon 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 2.400 € 2.400 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang, aantal betrokken derde-
belanghebbenden en capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

HAA 20/4647 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 juni 2020 

Inhoud Wob-verzoek Minderjarige alleenstaande vluchtelingen in 
Griekenland 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 2.000 € 2.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Ingewikkelde zoekslag en capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 20/4553 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 13 december 2019 

Inhoud Wob-verzoek Staatsbezoeken aan Marokko en 
terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde 
Marokkaanse burgers 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 300 € 300 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Ingewikkelde zoekslag en capaciteitsgebrek 
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Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 20/4776 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 26 maart 2020 

Inhoud Wob-verzoek Coronamaatregelen 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en prioriteit gegeven aan de 
crisisbestrijding 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/6610 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 21 september 2020 

Inhoud Wob-verzoek Huwelijk minister Grapperhaus 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 6.300 € 6.300 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Fysieke zoekslag lange tijd niet mogelijk door 
coronamaatregelen, hoeveelheid informatie 
over COVID-19 en samenloop met andere 
Wob-verzoeken 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/172 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 september 2020 

Inhoud Wob-verzoek Moria-deal 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.000 € 1.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Ingewikkelde zoekslag, aantal betrokken 
derde-belanghebbenden en capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

HAA 20/6220 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 september 2020 

Inhoud Wob-verzoek Huwelijk minister Grapperhaus 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 4.100 € 4.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Fysieke zoekslag lange tijd niet mogelijk door 
coronamaatregelen, hoeveelheid informatie 
over COVID-19 en samenloop met andere 
Wob-verzoeken 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20 / 6886 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 
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Datum indiening Wob-verzoek 17 juni 2020 

Inhoud Wob-verzoek Inzet van technologie voor gezichtsherkenning 

Betrokken partij Belangenorganisatie 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.700 € 1.700 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Aantal betrokken derde-belanghebbenden en 
capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 20/6193 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 mei 2020 

Inhoud Wob-verzoek NGO schepen op de Middellandse Zee/Sea 
Watch 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 100 € 100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

LEE 21/160 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 27 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Totstandkoming onderzoek aangiftebereidheid 
Jehova's Getuigen 

Betrokken partij Religieuze organisatie 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 7.900 € 7.900 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang en door onjuiste registratie pas later 
onder de aandacht gekomen 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/803  Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 november 2020 

Inhoud Wob-verzoek Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 2.100 € 2.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang, aantal betrokken derde-
belanghebbenden en capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak 

en link 

UTR 21/2614 ECLI:NL:RBMNE:2021:3925, 

Rechtbank Midden-
Nederland, 21/2614 
(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoek 8 februari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Uithuisplaatsing 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige Omvang € 600 € 600 betaald 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:3925
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:3925
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:3925
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:3925
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dwangsom/hoeveel betaald 

Reden niet voldoen aan 
uitspraak 

Omvang, aantal betrokken derde-
belanghebbenden en capaciteitsgebrek 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak 
en link 

ZWO 21/898 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 20 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Stopzetten adopties uit Nigeria 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 700 € 700 betaald 

Reden niet voldoen aan 
uitspraak 

Capaciteitsgebrek, aantal betrokken derde-
belanghebbenden en herziening na tussentijdse 
wijziging Wob-instructie 

 

Ministerie JenV 

Nummer rechterlijke uitspraak 
en link 

UTR 21 / 3421 ECLI:NL:RBMNE:2021:5066, 
Rechtbank Midden-
Nederland, UTR 21/3421 
(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoek 27 mei 2020 

Inhoud Wob-verzoek Luchtruim Belarus 

Betrokken partij Burger  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.300 € 1.300 betaald 

Reden niet voldoen aan 
uitspraak 

Capaciteitsgebrek, aantal betrokken derde-
belanghebbenden en samenloop met een ander 
Wob-verzoek 

 

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Ten aanzien van het onderstaande overzicht merkt mijn collega-bewindspersoon 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op dat in de gevraagde periode bij het 

kerndepartement ruim 200 en bij de NVWA bijna 600 Wob-verzoeken zijn 

ingediend. Er zijn maatregelen genomen om de afhandelingsduur van de 

verzoeken te verkorten en daarmee het aantal beroepen wegens niet tijdig 

beslissen te verminderen. 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 19 / 886 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 oktober 2018 

Inhoud Wob-verzoek Plaatsen van dieren op de positieflijst 
zoogdieren 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 
capaciteit  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5066
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5066
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5066
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5066
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Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 19 / 720 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 22 november 2018 

Inhoud Wob-verzoek Adviezen en criteria positieflijst zoogdieren 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 
capaciteit  

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 19 / 721 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 28 november 2018 

Inhoud Wob-verzoek Kosten positieflijst 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 
capaciteit 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 19 / 723 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 4 december 2018 

Inhoud Wob-verzoek De commissie WAP, de commissie die de 

systematiek voor het vaststellen van de 
positieflijsten ontwikkelde 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en  
capaciteit 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 19 / 1309 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 18 december 2018 

Inhoud Wob-verzoek Proefbeoordeling van tachtig zoogdiersoort 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.200 € 3.200 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 

capaciteit 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 19 /4166 
WOB (tweede 
keer beroep niet 
tijdig beslissen 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 
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zie AWB 18/5837 
en AMS 18/6770) 

Datum indiening Wob-verzoek 12 juli 2018 

Inhoud Wob-verzoek Besluitvorming tussen 1 januari 2008 tot op 

heden inzake het loslaten van het melkquotum 
en het invoeren van het fosfaatrechtenstelsel 
(verzoek is behandeld in deelbesluiten) 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 75.000 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 
capaciteit 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 19 / 6792 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 11 september 2019 

Inhoud Wob-verzoek Alle documenten en communicatie inzake het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) en informatie 
aangaande mogelijke wijzigingen als gevolg van 
juridische uitspraken over het PAS voor het 
tijdvak 1 januari 2015 tot 29 mei 2019 

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 2.300 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 

capaciteit  

 

Ministerie LNV (RVO) 

nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

ARN 19/5652 

WOB78, ARN 
19/5653 WOB78  

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

datum indiening Wob-verzoek 21 maart 2019 

inhoud Wob-verzoek Boetes in het kader van de Meststoffenwet 

betrokken partij Advocatenkantoor 

omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 5.300 € 5.300 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In de 3 genoemde jaren ontving RVO ruim 800 

Wob-verzoeken. De 10 verzoeken die 
uitmondden in een dwangsom na een 
rechterlijke uitspraak kenden alle de situatie 
dat sprake was van een omvangrijk en 
gecompliceerd verzoek, die zowel in de 
zoekslag naar documenten als in de 

behandeling een behoorlijke beslag legden op 

de (qua bemensingbeperkte) capaciteit, ook in 
het licht van het feit dat in totaal nog het 
genoemde aantal (andere) verzoeken moest 
worden behandeld. 

 

Ministerie LNV (RVO) 

nummer rechterlijke uitspraak en ARN 19/4821 Uitspraak is niet 
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link WOB616, ARN 
19/6810 BESLU 

gepubliceerd 

datum indiening Wob-verzoek 27 mei 2019 

inhoud Wob-verzoek Alle documenten over ontheffing 

fosfaatrechten, knelgevallenregeling en 
beoordeling artikel 1 Eerste Protocol EVRM. 

betrokken partij Advocatenkantoor 

omvang huidige dwangsom/hoeveel 

betaald 

Omvang € 30.512 € 30.512 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In de 3 genoemde jaren ontving RVO ruim 800 
Wob-verzoeken. De 10 verzoeken die 
uitmondden in een dwangsom na een 
rechterlijke uitspraak kenden alle de situatie 
dat sprake was van een omvangrijk en 

gecompliceerd verzoek, die zowel in de 
zoekslag naar documenten als in de 
behandeling een behoorlijke beslag legden op 

de (qua bemensingbeperkte) capaciteit, ook in 
het licht van het feit dat in totaal nog het 
genoemde aantal (andere) verzoeken moest 
worden behandeld. 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20 / 2514 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 6 december 2019 

Inhoud Wob-verzoek Communicatie tussen ministerie met 
belanghebbenden over de consumptie en 
productie van dierlijke eiwitten m.b.t. het 

Klimaatakkoord 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 5.700 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp (de 
consumptie van dierlijke eiwitten) en capaciteit. 
Ook beperkingen i.v.m. 
coronavirus/maatregelen.  

 

Ministerie LNV  

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 20 / 5600 
WOB (zie ook 
19/4821 en 
19/6810) 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 27 mei 2019 

Inhoud Wob-verzoek Ontheffing fosfaatrechten, knelgevallenregeling 

(ook bij RVO ingediend).  

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 12.000 € 12.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en  
capaciteit 
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Ministerie LNV (RVO) 

nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

WOB LEE 20/842 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

datum indiening Wob-verzoek 18 december 2019 

inhoud Wob-verzoek Positie van exportstalhouders in relatie tot 
fosfaatrechten 

betrokken partij Advocatenkantoor 

omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In de 3 genoemde jaren ontving RVO ruim 800 
Wob-verzoeken. De 10 verzoeken die 
uitmondden in een dwangsom na een 
rechterlijke uitspraak kenden alle de situatie 

dat sprake was van een omvangrijk en 
gecompliceerd verzoek, die zowel in de 
zoekslag naar documenten als in de 
behandeling een behoorlijke beslag legden op 

de (qua bemensingbeperkte) capaciteit, ook in 
het licht van het feit dat in totaal nog het 

genoemde aantal (andere) verzoeken moest 
worden behandeld. 

 

Ministerie LNV (RVO) 

nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

ARN 20/3653 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

datum indiening Wob-verzoek 17 september 2019 en 26 november 2019 

inhoud Wob-verzoek Fosfaatrechten aan rundveehouders in 2015 

betrokken partij Media  

omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 13.400 € 13.400 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In de 3 genoemde jaren ontving RVO ruim 800 

Wob-verzoeken. De 10 verzoeken die 

uitmondden in een dwangsom na een 
rechterlijke uitspraak kenden alle de situatie 
dat sprake was van een omvangrijk en 
gecompliceerd verzoek, die zowel in de 
zoekslag naar documenten als in de 
behandeling een behoorlijke beslag legden op 

de (qua bemensingbeperkte) capaciteit, ook in 
het licht van het feit dat in totaal nog het 
genoemde aantal (andere) verzoeken moest 
worden behandeld. 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 21/108 WOB Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 8 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Pelagische visserij-activiteiten 

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en capaciteit. Ook 
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beperkingen i.v.m. coronavirus/maatregelen. 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR / 21/77 

(WOB) 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 22 november 2019 

Inhoud Wob-verzoek Maatregelen voor de stikstofproblematiek in de 
woningbouw- en infrastructuurfonds en voor de 

PFAS-problematiek 

Betrokken partij Media  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 5.600 € 5.600 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp en 
capaciteit.  

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21 / 1053 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 23 november 2019 

Inhoud Wob-verzoek Alle informatie over inspectierapporten 

genoemde casussen en alles aangaande art. 1.6 
lid 3 Besluit houders van dieren; art. 2.1 lid 1 
Wet dieren m.b.t. extreem weer 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.000 € 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoek, capaciteit en verzamelen van 
de informatie was complex. Ook beperkingen 
i.v.m. coronavirus/maatregelen.  

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

UTR 19/1668 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 1 februari 2019 

Inhoud Wob-verzoek Aantal onverdoofd geslachte dieren 2018 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 1.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 19/4460 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 27 maart 2019 

Inhoud Wob-verzoek Dierenwelzijnsinspecties 2017-2018 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 
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Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 19/4772  
en AMS 19/4773 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 18 juni 2019 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten kalverstallen 2017 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 37.500  € 37.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang 
met andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 19/5415 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 juli 2019 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten luchtkwaliteit 
varkensstallen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang 
met andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AWB 19/5639 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 10 juli 2019 

Inhoud Wob-verzoek Informatie over Handhavingsverzoek vangen 
van eenden 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang 
met andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

BRE 19/35 en  
BRE 19/37 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 6 november 2018 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapport Houtverordening 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 3.750 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang 
met andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

ARN 19/958 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 26 november 2018 
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Inhoud Wob-verzoek Salmonella goldcoast 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang 
met andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

BRE 19/1510 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 november 2018 

Inhoud Wob-verzoek Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Waterig 

lecithine-oliemengsel) 

Betrokken partij Belangenhartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

BRE19/2544 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 3 december 2018 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapport Houtverordening 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 3.115 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 20/170 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 april 2018 

Inhoud Wob-verzoek Aanbieden niet dode dieren bij Rendac 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 25.000  € 22.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

BRE 19/6637 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 november 2018 

Inhoud Wob-verzoek Waterig lecthine oliemengsel (WLOM) 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 37.500  € 37.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 
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Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/4727 
AMS 20/4728 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 18 juni 2019 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten kalverstallen 2018 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 37.500  € 37.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 19/5899 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 1 augustus 2019 

Inhoud Wob-verzoek In-export van apen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 13.300 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

UTR 19/5211 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 2 augustus 2019 

Inhoud Wob-verzoek Exportzending paarden Oostvaardersplassen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 19/5226 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 14 augustus 2019 

Inhoud Wob-verzoek Het niet beschermen van grazers bij hittestress  

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 2.800 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AWB 20/99 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 23 augustus 2019 

Inhoud Wob-verzoek Maatregelen visserij 

Betrokken partij Belangenbehartiger 
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Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AWB 19/7134 
AWB 20/3796 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 september 2019 

Inhoud Wob-verzoek Maatregelen (800) slachthuis / verzamelplaats 
2018 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 40.000  € 40.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/1433 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 4 november 2019 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten aandachtsbedrijven 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 2.800 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

ZWO 20/479 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 november 2019 

Inhoud Wob-verzoek Correspondentie NVWA-RVO meevoeren en 
opslaan dieren 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 4.900 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/4747 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 20 januari 2020 

Inhoud Wob-verzoek AIS en VMS scheepsbewegingen 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 
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Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

UTR 20/1717 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 3 februari 2020 

Inhoud Wob-verzoek Inspecties luchtkwaliteit varkensstallen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/3941 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 februari 2020 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten dierenwelzijn kalverstallen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 20/3795 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 21 februari 2020 

Inhoud Wob-verzoek Inspecties en handhaving specifieke 

varkenshouder vanaf 2007 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/3871 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 23 april 2020 

Inhoud Wob-verzoek Informatie over specifiek genoemde slachterijen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 20/3893 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 27 mei 2020 

Inhoud Wob-verzoek Zuivel verkocht als plantaardig waarin dierlijke 
producten zijn verwerkt 
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Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 20/7711 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 20 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Produceren en/of verkopen van selectieve 
androgen receptor modulators (SARMs) 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 20/7233 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 30 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Omgekomen varkens vanwege uitvallen 
ventilatie 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 11.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 20/7342 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 31 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Omgekomen varkens vanwege uitvallen 
ventilatie 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 11.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 21/2952 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 september 2019 

Inhoud Wob-verzoek Maatregelen (800) slachthuis / verzamelplaats 
2018 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 50.000  € 50.000 betaald 
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Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/2575 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 23 april 2020 

Inhoud Wob-verzoek Informatie over specifiek genoemde slachterijen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 37.500  € 37.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 21/2190 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 24 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Controles van vlees afkomstig uit 
natuurgebieden vanaf 2015 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 11.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

UTR 21/623 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 20 september 2020 

Inhoud Wob-verzoek Informatie huur externe (vergader)ruimte 
NVWA 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 1.600 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

ZWO 21/353 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 30 september 2020 

Inhoud Wob-verzoek Correspondentie NVWA-RVO meevoeren en 
opslaan dieren 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 
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Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ZWO 21/399 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 30 september 2020 

Inhoud Wob-verzoek Informatie overbezetting rundvee   

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

LEE 21/281 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 1 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Strafrechtelijk onderzoek slachthuizen 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ZWO 21/501 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 oktober 2020 

Inhoud Wob-verzoek Correspondentie NVWA-RVO meevoeren en 
opslaan dieren 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/6046 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 3 november 2020 

Inhoud Wob-verzoek Levende dieren tussen kadavers 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 2.800 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/1054 
AMS 21/5119 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 23 november 2020 

Inhoud Wob-verzoek Beleid vanaf 2013 en inspectieraporten 
handhavingsverzoek hitte stress 

Betrokken partij Belangenbehartiger 
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Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 52.500  € 39.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

HAA 21 /2391 
WON 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 april 2021 

Inhoud Wob-verzoek Gebruik van vaccins, andere 
gewasbeschermingsmiddelen en werkzame 
stoffen tegen PepMV 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 3.600 € 0 betaald (er is afgezien 
van aanspraak op 
uitbetaling) 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang verzoeken over dit onderwerp 

(gewasbeschermingsmiddelen) en capaciteit.  

 

Ministerie LNV 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 21 / 8239 

WOB 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 14 augustus 2021 

Inhoud Wob-verzoek Plaatsing Afrikaanse dwergmuis op de 
positieflijst zoogdieren 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 10.500 
(t/m 21 juli 2022, 
verzoek is nog in 
behandeling)  

€ 0 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en capaciteit.  

 

Ministerie LNV (RVO) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

LEE 21/3471 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 4 juni 2021 

Inhoud Wob-verzoek Dieraantallen in 2020 en 2021 van alle 
bedrijven in De Fryske Marren met meer dan 

100 dieren. 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 9.700 € 9.700 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In de 3 genoemde jaren ontving RVO ruim 800 
Wob-verzoeken. De 10 verzoeken die 

uitmondden in een dwangsom na een 
rechterlijke uitspraak kenden alle de situatie 
dat sprake was van een omvangrijk en 
gecompliceerd verzoek, die zowel in de 

zoekslag naar documenten als in de 
behandeling een behoorlijke beslag legden op 
de (qua bemensingbeperkte) capaciteit, ook in 
het licht van het feit dat in totaal nog het 
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genoemde aantal (andere) verzoeken moest 
worden behandeld. 

 

Ministerie LNV (RVO) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

LEE 21/3469 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 augustus 2021 

Inhoud Wob-verzoek Vergunning en handhaving kap houtopstanden 

 

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 5.600 € 5.600 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak In de 3 genoemde jaren ontving RVO ruim 800 
Wob-verzoeken. De 10 verzoeken die 
uitmondden in een dwangsom na een 
rechterlijke uitspraak kenden alle de situatie 

dat sprake was van een omvangrijk en 
gecompliceerd verzoek, die zowel in de 

zoekslag naar documenten als in de 
behandeling een behoorlijke beslag legden op 
de (qua bemensingbeperkte) capaciteit, ook in 
het licht van het feit dat in totaal nog het 
genoemde aantal (andere) verzoeken moest 
worden behandeld. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

HAA 21/1529 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 15 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Inspecties nertsen houderijen met overtreding  

Betrokken partij Burger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 3.400 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/3679 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten kalverstallen 2020 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 14.400 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/3680 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Aandachtsbedrijven 2020 
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Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/3681 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten varkensstallen 2020 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/3682 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Verrijkingsmateriaal varkensstallen 2020 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 5.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/3683 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Rapporten van bevindingen varkensslachterijen 
2020 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 8.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/3684 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 januari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Inspectierapporten luchtkwaliteit varkensstallen 
2020 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 5.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 



 

 

  

 Pagina 35 van 44 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/2628 en  
AMS 21/6228 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 3 februari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Transport van slachtzeugen en slachtbiggen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 52.500  € 52.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/4434 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 19 februari 2021 

Inhoud Wob-verzoek Besmet babymelkpoeder vanaf 2011 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/4038 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 maart 2021 

Inhoud Wob-verzoek Inspectieverslagen welzijn varkens (stallen) 

GPS- en temperatuurdata veetransporten 
Inspecties temperatuur in pluimveestallen 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/5762 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 maart 2021 

Inhoud Wob-verzoek Gemeenschappelijk Visserijbeleid 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 3.400 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/4964 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 april 2021 
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Inhoud Wob-verzoek Registratieformulieren dierproeven 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 11.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/4968 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 april 2021 

Inhoud Wob-verzoek Registratieformulieren dierproeven specifieke 

vergunninghouder 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 10.000  € 10.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/5908 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 16 juni 2021 

Inhoud Wob-verzoek Verontreiniging Lauwersmeer 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/6238 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 6 juli 2021 

Inhoud Wob-verzoek CITES-regelgeving specifieke diersoorten 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 7.500 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 

andere verzoeken, de capaciteit. 

 

Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 21/6759 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 juli 2021 

Inhoud Wob-verzoek Informatie specifieke slachterij vanaf 2018 

Betrokken partij Belangenbehartiger 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 12.300 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 
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Ministerie LNV (NVWA) 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

LEE 21/3384 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 12 juli 2021 

Inhoud Wob-verzoek Rapportage naar aanleiding van een 
handhavingsverzoek 

Betrokken partij Bedrijf 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000  € 12.100 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Omvang van het verzoek en, in samenhang met 
andere verzoeken, de capaciteit. 

 

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Ministerie SZW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SHE 20/1958 en 
SHE 20/1959 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 28 april 2020 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
over de Webmodule verzocht. 

Betrokken partij B.V. 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 
 

Reden niet voldoen aan uitspraak Complex en omvangrijk verzoek en gebrek aan 
personeelscapaciteit 

 

Ministerie SZW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21 /440 WOB 

392 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 29 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Meer inzicht in (fraude met) inburgeringsgeld 
en de controle van de besteding van die gelden 
aan taalscholen. 

Betrokken partij Media 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

Reden niet voldoen aan uitspraak Complex en omvangrijk verzoek en gebrek aan 
personeelscapaciteit 

 

Ministerie SZW 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

ARN 21 / 2997 
WOB 

Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 3 juli 2020 

Inhoud Wob-verzoek Documenten die zien op de aanpassing van 
artikel 7.23d van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.   

Betrokken partij Vereniging 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald  
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Reden niet voldoen aan uitspraak Complex en omvangrijk verzoek en gebrek aan 
personeelscapaciteit 

 

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

BRE 19/4873  Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 11 juni 2019  

Betrokken partij B.V. 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
over kleinschaligheid en grootschaligheid in de 
farmacie verzocht.  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 4.400 € 4.400 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/5577  Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 13 augustus 2021 

Betrokken partij Media 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 

over de wijze waarop beleidsmakers en 
belanghebbenden zich hebben ingespannen om 
de toekomst van de Leidse medicijnfabriek 
Apotex, van de Indiase generieke 
medicijnmultinational AuroBindo, veilig te 
stellen voor Nederland, verzocht.  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 800 € 800 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/5578  Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 13 augustus 2021 

Betrokken partij Media 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
over de Vaccinatiealliantie verzocht.  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald 

 

 
1 Gebleken is dat niet in alle gevallen de betaling van de dwangsommen op dezelfde wijze in 

het financieel grootboek wordt geregistreerd. Hierdoor zijn deze betalingen niet altijd 
eenvoudig uit de financiële administratie te filteren. Dit verklaart deels de verschillen tussen 
de verbeurde dwangsommen en de betaalde dwangsommen. Daarnaast gaat het ministerie 
van VWS pas tot uitbetaling uit wanneer de indiener van het verzoek de dwangsom opeist. 
Dit gebeurt in een groot deel van de gevallen niet, omdat de indieners de gevraagde 
informatie hebben gekregen.  
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Ministerie   VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 20/3911 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 24 augustus 2018 

Betrokken partij Stichting 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt verzocht om openbaarmaking van 
informatie inzake wetenschappelijk bewijs dat 
het injecteren van (combinatie)vaccins veilig is 

voor baby's, prematuren en zwangere 
vrouwen. 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 5.200 € 5.200 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 20/5619  Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 24 maart 2020 

Betrokken partij Burger 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
over rituele besnijdenissen verzocht.  

omvang huidige dwangsom/hoeveel 
betaald 

Omvang € 2.300 € 2.300 betaald  

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

BRE 20/7354  ECLI:NL:RBZWB:2020:4456, 

ECLI:NL:RBZWB:2020:4456, 
Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, AWB - 20_7354 
(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoek 23 augustus 2019 

Betrokken partij B.V. 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt verzocht om openbaarmaking van 
informatie opgemaakt op of na 1 januari 2010 

met betrekking tot ‘ [naam 1] ’ en/of ‘ [naam 2] 
’ en/of ‘ [naam 1] ’ en/of ‘ [naam 4] ’ voor zover 
deze in het bezit zijn van VWS en/of Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd.  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 1.000 € 1.000 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

BRE 21/3332  ECLI:NL:RBZWB:2021:4662 

ECLI:NL:RBZWB:2021:4662, 
Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, AWB- 21_3332 
(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoek 1 maart 2020 

Betrokken partij B.V. 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt verzocht om openbaarmaking van 
informatie, te weten (samengevat) alle 
documenten en andere gegevensdragers 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:4456
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:4456
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:4456
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:4456
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:4662
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:4662
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:4662
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:4662
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gedateerd of opgemaakt op of na 1 januari 2018 
met betrekking tot ‘geneesmiddelentekorten.  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 4.400 € 0 betaald.  

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

SGR 21/5691  Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 4 juni 2021 

Betrokken partij Maatschap  

Inhoud Woo-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
met betrekking tot het beleid omtrent 
ongeregistreerde geneesmiddelen verzocht.  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 700 € 0 betaald.  

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AWB 21/2214 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 9 september 2018.  

Betrokken partij Burger 

Inhoud Woo-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
over een specifieke casus m.b.t. een 
zorgverlener verzocht.  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 0 betaald.  

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

AMS 21/392 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 25 januari 2021  

Betrokken partij Burger  

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie  
over de vierde tranche goudpool verzocht.  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 8.200 € 8.200 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 
link 

AMS 21/983 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 22 oktober 2020 

Betrokken partij Media  

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
over protonenbestraling verzocht.  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 15.000 betaald  

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak en 

link 

SGR 21/2129 ECLI:NL:RBDHA:2021:7406 

ECLI:NL:RBDHA:2021:7406, 
Rechtbank Den Haag, 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7406
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7406
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SGR21/2129 
(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoek 18 december 2020 

Betrokken partij Burger  

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie 
over intensive care bedden in Nederlandse 
zorginstellingen en alles dat daarmee verband 
houdt, in de periode voor en na de coronacrisis 
verzocht.  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 4.800 € 4.800 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak 
en link 

SGR 21/5686 Uitspraak is niet 
gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 4 juni 2021 

Betrokken partij  GmbH 

Inhoud Wob-verzoek Er wordt verzocht om openbaarmaking van 
informatie over de bereiding van geneesmiddelen 
met de werkzame stof Chenodeoxycholic acid 
en de aanbieders van deze geneesmiddelen. 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 8.500 € 0 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak 

en link 

AMS 21/3595 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 1 december 2020 

Betrokken partij Media  

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie over 

correspondentie tussen het ministerie van VWS 
en de GGD die betrekking heeft op het onderzoek 
naar de corona-uitbraak in verpleegtehuis De 
Tweemaster in Maassluis verzocht.  

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 0 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak 

en link 

SGR 21/4973 Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoek 30 december 2020.  

Betrokken partij Burger  

Inhoud Wob-verzoek Er wordt om openbaarmaking van informatie die 
betrekking heeft op de wettelijke 

aansprakelijkheid tussen de overheid en 
leveranciers van de Covid-19 vaccins die 
Nederland afneemt of gaat nemen, verzocht. 

Omvang huidige 

dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 7.500 € 7.500 betaald 

 

Ministerie van VWS  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak 202105303/1/A3 ECLI:NL:RVS:2021:2346 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7406
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7406
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en link ECLI:NL:RVS:2021:2346, 
Raad van State, 
202105303/1/A3 

(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoeken 2 februari 2021  

Betrokken partij  Media  

Inhoud Wob-verzoeken Het betreft 4 Woo-verzoeken. In de verzoeken 
wordt om openbaarmaking van informatie over de 
testcapaciteit, het vaccineren en de coronavaccins 

verzocht.  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 54.400  
(4 x € 13.600)  

€ 0 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak 
en link 

202105166/1/A3 ECLI:NL:RVS:2021:2348 
ECLI:NL:RVS:2021:2348, 
Raad van State, 

202105166/1/A3 
(rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoeken 28 en 29 mei 2020 

Betrokken partij Media (NOS en NTR) 

Inhoud Wob-verzoeken Het betreft 3 Woo-verzoeken. Er wordt om 
openbaarmaking van informatie over het OMT, 

BAO, digitale middelen en besmettelijkheid van 
kinderen verzocht.  

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 45.000 
(3 x € 15.000)  

€ 0 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak 

en link 

AMS 21/3529  en 

AMS 21/3530 

Uitspraak is niet 

gepubliceerd 

Datum indiening Wob-verzoeken 2 februari 2021 

Betrokken partij Burger  

Inhoud Wob-verzoeken Het betreft 2 Woo-verzoeken. Er wordt om 
openbaarmaking van informatie over de 
ontwikkeling van de Corona Melder verzocht. 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 20.000 
(€ 15.000 + € 
5.000)  

€ 0 betaald 

 

Ministerie  VWS 

Nummer rechterlijke uitspraak 
en link 

Zaaknummer 
SGR 21/5139 

ECLI:NL:RBDHA:2022:6160 
ECLI:NL:RBDHA:2022:6160, 
Rechtbank Den Haag, AWB - 

21 _ 5139 (rechtspraak.nl) 

Datum indiening Wob-verzoek 22 september 2020 

Betrokken partij Burger  

Inhoud Wob-verzoek Er wordt verzocht om openbaarmaking van alle 
correspondentie tussen het ministerie van VWS en 

influencers (zoals [A], [B] en [C]) die door het 
ministerie zijn benaderd en betaald voor de 
promotie van de verschillende maatregelen ter 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2346
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2346
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2346
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2346
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2348
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2348
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2348
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2348
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6160
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6160
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6160
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voorkoming van het verspreiden van het 
coronavirus over de periode maart 2020 tot en 
met september 2020. 

Omvang huidige 
dwangsom/hoeveel betaald 

Omvang € 15.000 € 0 betaald  

 

 

 

Reactie van de minister van VWS op vraag 8 
 
Kunt u per zaak ook aangeven waarom het ministerie (of bijvoorbeeld de 
belastingdienst) er niet in slaagt om aan de rechterlijke uitspraak te 
voldoen. 
 

Ik betreur dat het in de bovengenoemde gevallen niet gelukt is om binnen de 

door de rechter opgelegde termijn volledig aan de desbetreffende Wob-verzoeken 

te voldoen. Dat geldt ook voor het verbeuren van dwangsommen. Ik ben 

doordrongen van het belang van tijdige besluitvorming en transparantie. Alles is 

er dan ook op gericht om zo snel als mogelijk op de verzoeken om informatie te 

beslissen (voor zover dat nog niet gebeurd is) en het verbeuren van 

dwangsommen te voorkomen. 

 

Tezamen met de grote drukte door de afhandeling van de grote hoeveelheid 

verzoeken is het mij helaas in de betreffende zaken niet gelukt om binnen de 

gestelde termijn volledig op deze verzoeken te beslissen. Het betreft omvangrijke 

verzoeken om informatie. Gelet het grote aantallen documenten is het helaas 

feitelijk onmogelijk om in alle individuele zaken aan de opgelegde rechterlijke 

termijnen te voldoen. Het inventariseren en beoordelen van deze documenten is 

een tijdrovend proces waarvoor veel personele inzet is vereist. Het selecteren en 

beoordelen van de documenten vergt veel capaciteit, temeer omdat de wijze van 

archivering en de stand van de informatiehuishouding maken dat veel 

werkzaamheden handmatig dienen te gebeuren.  

 

Hier speelt mee dat een versnelling in de zaken niet eenvoudig kan worden 

bereikt door het aannemen van nogmaals honderd(en) juristen, zoals ik in een 

eerder stadium heb bewerkstelligd. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de 

omstandigheid dat op dit moment sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt 

(waarin overheidsorganisaties op zoek zijn naar vele honderden (Woo)-juristen) 

en dat het werven, selecteren en inwerken van juristen tijd kost. Ook speelt mee 

dat het lastig is om (goede) juristen te behouden gelet op de vele openstaande 

vacatures. Gezien deze arbeidsmarktsituatie is substantiële uitbreiding van de 

capaciteit niet haalbaar. 

 

Ik hecht er ook waarde aan te benadrukken dat ik gebonden ben aan de eisen die 

de Wet open overheid stelt. De verzochte informatie moet beoordeeld worden op 

grond van alle zorgvuldigheidseisen die de Wet open overheid stelt. Daarnaast 

dient er zienswijze te worden gevraagd aan de betrokken belanghebbenden. De 

zorgvuldige beoordeling van de verzoeken om informatie vergt kortom tijd. 
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Gelet op de grote drukte en de op grond van soortgelijke beroepen niet tijdig 

beslissen reeds door rechtbanken opgelegde beslistermijnen is het helaas niet in 

alle gevallen gelukt om binnen de door gestelde beslistermijn op de betreffende 

verzoeken te beslissen.  

 

Sommige rechters hebben in hun uitspraak rekening gehouden met het door mij 

opgegeven tijdpad, maar veel rechters niet. Dit zorgt er in de praktijk voor dat ik 

te maken heb met veel verschillende nadere beslistermijnen die in onderling 

verband gezien geen rekening houden met de (on)mogelijkheid om andere 

termijnen na te leven. Cumulatieve nakoming van de rechterlijke uitspraken stuit 

op een feitelijke onmogelijkheid, zoals ook is verwoord in de Kamerbrief van 22 

juli 2022.2 Prioritering van een individuele zaak brengt mee dat minder capaciteit 

beschikbaar is voor de afhandeling van andere Woo-verzoeken, waarmee andere 

verzoekers worden benadeeld. Dit heeft effect op de gehele uitvoering van de 

Woo door mijn ministerie. De huidige realiteit is dat (de volgorde van) de 

afhandeling van de verzoeken volledig wordt bepaald door de door rechtbanken 

opgelegde nadere beslistermijnen. Er is geen ruimte meer om te herprioriteren, 

zodat zaken waarin uitspraak is gedaan op een beroep ook niet meer met 

voorrang kunnen worden opgepakt zonder dat dat gevolgen heeft voor de 

naleving van andere door de rechtbank(en) opgelegde nadere beslistermijn(en). 

Hiermee gaat de onderscheidende werking van het instrument van beroep niet 

tijdig beslissen verloren. 

 

Daarnaast behandelt en ontvangt mijn ministerie nog steeds nieuwe omvangrijke 

verzoeken die ook op Covid-19 betrekking hebben. Zoals de Minister voor 

Langdurige Zorg en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij 

brief van 22 juli 2022 over het openbaar maken van stukken hebben aangegeven 

brengt prioritering van een individuele zaak mee dat minder capaciteit 

beschikbaar is voor de afhandeling van andere Woo-verzoeken, waarmee andere 

verzoekers worden benadeeld. Het gaat bij VWS om meer dan 350 corona-

gerelateerde Woo-verzoeken. Inzet voor een Woo-verzoek brengt vertraging mee 

voor de behandeling van Woo-verzoeken van andere verzoekers, waardoor de 

doorlooptijd van primaire besluiten doorloopt, en meer rechterlijke procedures en 

dwangsommen in individuele zaken te verwachten zijn. Ook is er minder 

capaciteit beschikbaar voor de behandeling van nieuwe Woo-verzoeken. Een 

volledige en tijdige beslissing in één keer jegens een individuele verzoeker is de 

ideale afdoeningsfaciliteit. Tegelijkertijd zullen we, ook tegen de achtergrond van 

gemaximeerde juridische en informatie-specialistische capaciteit, bij veel en 

omvangrijke verzoeken, oog moeten houden voor alle rechthebbenden. 

 

 
2 Kamerstukken II 2021/2022, 32805, nr. 144. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/22/kamerbrief-over-
verzoek-om-een-kabinetsreactie-en-openbaar-maken-van-stukken    

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/22/kamerbrief-over-verzoek-om-een-kabinetsreactie-en-openbaar-maken-van-stukken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/22/kamerbrief-over-verzoek-om-een-kabinetsreactie-en-openbaar-maken-van-stukken

