
Studiemiddag VAR 
Woensdag 5 november 2014 

Misbruik van recht:  
taak voor wetgever of  

voor rechter en bestuur? 



Programma I: inleidingen 
14.00 tot 14.30 uur:  
Inleiding Jurien Korzelius, juridisch adviseur, Directie Juridische 
Zaken, gemeente Amsterdam  
 
14.30 tot 15.00 uur: 
Inleiding Ymre Schuurmans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, 
Universiteit Leiden 
 
15.00 tot 15.30 uur:  
Inleiding Hans van Leijenhorst,senior raadsheer, team 
Belastingrecht, gerechtshof Den Haag 



Programma II: pauze en discussie 

15.30 tot 15.45 uur: 
Pauze 
 
15.45 tot 17.00 uur: 
Discussie en vragen 
 
na 17.00 uur afsluiting en borrel 



Misbruik van recht:  
taak voor wetgever of  

voor rechter en bestuur? 

Jurien Korzelius 
Directie Juridische Zaken 

Bestuursdienst gemeente Amsterdam 

3 december 2014 



Cijfers 2010: research voor beleid 

Onderzoek onder:  
kerndepartementen, uitvoeringsorganisaties, ZBO’s, 
politiekorpsen, provincies, waterschappen en gemeenten 
 
Gemiddeld 63 Wob-verzoeken per bestuursorgaan per jaar. 
 
Verzoeken gericht op verdienen: gemiddeld 13 per jaar; 21% 
Verzoeken gericht op frustreren: gemiddeld 13 per jaar; 21% 
Verzoeken uit obsessief streven: gemiddeld 1 per jaar; 2% 



Cijfers 2013: meldpunt VNG 

Aantal maanden meldpunt: 370 meldingen 
 
80 unieke zaken: 
65 gevallen van misbruik 
15 gevallen waarbij er nog twijfel was 



Cijfers 2014: onderzoek RU Groningen 
(Tabel 4.3.4: Wob-verzoeken met een financieel oogmerk (N=224) 

0-10% 11-20% 21-40% 41-60% 61-80% >80% 

2008 186 
(83%) 

22 
(9,8%) 

4 
(1,8%) 

4 
(1,8%) 

6 
(2,7%) 

2 
(0,9%) 

2012 50 
(22%) 

58 
(26%) 

49 
(22%) 

32 
(14%) 

16 
(7,1%) 

19 
(8,5%) 

2013 6 
(2,7%) 

10 
(4,5%) 

51 
(23%) 

66 
(30%) 

53 
(24%) 

38 
(17%) 



Cijfers 2013: college van PG’s 

Aantal ontvangen Wob-verzoeken 
(alleen die zien op beschikkingen op grond van de Wet Mulder): 
 
Totaal voor 2011  >25.050 
Totaal voor 2012  >46.000 
Totaal voor 2013  >75.000 



Voorbeeld I: van een incassobureau 



Voorbeeld II: 40 jaar vergunningen 



Voorbeeld III: sex en extreemrechts 



Voorbeeld IV: ambtenaren die martelen 



Voorbeeld V: afkopen Wob-verzoek 

Wob afkopen 
Via de media heb ik vernomen dat 
gemeenten ‘wob-verzoeken’ afkopen. 
Indien uw gemeente verwacht niet binnen 
de wettelijke termijnen gehoor te kunnen 
geven aan mijn wob-verzoek, ben ik bereid 
om tegen een compensatie mijn recht op 
informatie in te trekken. 



Maatregelen die misbruik tegengaan 

•Wetgever: Tweede Kamer en regering 
 

•Rechtspraak: rechtbanken en ABRvS 
 

•Bestuursorganen: gemeenten en andere bestuursorganen 
 
Oplossing? 


