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Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Ons kenmerk

Geachte 444894

Bij brief van 17 september 2013 (met kenmerk EW/CtW), ontvangen op
19 september 2013, heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als bedoeld
in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw
verzoek heeft betrekking op gegevens inzake de trajectcontroles op de A2
Utrecht-Amsterdam, A58 Roosendaal - Bergen op Zoom en A4 Zoeterwoude -

Leidschendam. U vraagt om:

1. Een overzicht van het aantal boetes dat is opgemaakt op de
trajectcontrole op de A2 Utrecht-Amsterdam sinds de activering op 15 juli
2013.

2. Een overzicht van de bedragen die sinds de activering op basis van de
boetes Zijn gevorderd op de trajectcontrole op de A2 Utrecht-Amsterdam
sinds de activering op 15 juli 2013.

3. Een grafische mapping tussen de aantallen boetes uitgezet tegen de
plaatselijke herkomst van de getroffen automobilisten van de bij punt 1 en
2 genoemde trajectcontrole.

4. Een overzicht van het aantal boetes dat is opgemaakt op de
trajectcontrole op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom In beide
richtingen sinds de activering op 1 februari 2013 tot tenminste 15
september 2013.

5. Een overzicht van de bedragen die zijn gevorderd op basis van de boetes
op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom in beide richtingen sinds
de activering op 1 februari 2013 tot tenminste 15 september 2013.

6. Een grafische mapping tussen de aantallen boetes uitgezet tegen de
plaatselijke herkomst van de getroffen automobilisten van de bij punt 4 en
5 genoemde trajectcontrole.

7. Een overzicht van het aantal boetes dat is opgemaakt op de
trajectcontrole op de A4 tussen Zoeterwoude en Leidschendam in beide
richtingen vanaf 1 februari 2013 tot en met tenminste 15 september.

8. Een overzicht van de bedragen die zijn gevorderd op basis van de boetes
op de A4 tussen Zoeterwoude en Leldschendam in beide richtingen vanaf
1 februari 2013 tot en met tenminste 15 september.

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

Pagina 1 van 4



9. Een grafische mapping tussen de aantallen boetes uitgezet tegen de Directoraat-Generaal

plaatselijke herkomst van de getroffen automobilisten van de bij punt 7 en
Sanctietoepassing

8 genoemde trajectcontrole. Directie Control,
10. Een overzicht van het aantal boetes dat is opgemaakt op de Bedrijfsvoering en Juridische

Zaken
trajectcontrole op de A2 Amsterdam-Utrecht vanaf de activering [namelijk Afdeling Juridische en
vanaf 23 juli 2012] tot tenminste 15 september 2013. Internationale Zaken

11. Een overzicht van de bedragen die sinds de activering op basis van de
boetes zijn gevorderd op de trajectcontrole op de A2 Amsterdam-Utrecht Datum

[namelijk vanaf 23 juli 20121 tot en met tenminste 15 september 2013. 28november2013

12. Een grafische mapping tussen de aantallen boetes uitgezet tegen de
plaatselijke herkomst van de getroffen automobilisten van de bij punt 10
en 11 genoemde trajectcontrole.

Bij brief van 14 oktober 2013 heb ik de beslistermijn met vier weken verdaagd tot
11 november 2013.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van onderdelen 1 en 2 van uw verzoek zijn twee documenten
aangetroffen genaamd “Verkeersovertredingen eerste tertiaal 2013”en
“Verkeersovertredingen tweede tertiaal 2013”. Verder heeft het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) op basis van onderdelen 1, 2, 10 en 11 één document
samengesteld.

Besluit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie met
betrekking tot punten 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 en 11 van uw verzoek openbaar te
maken.

Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn geen documenten aangetroffen
met betrekking tot punten 3, 6, 9 en 12 van uw verzoek.

De documenten “Verkeersovertredingen eerste tertiaal 2013” en
“Verkeersovertredingen tweede tertiaal 2013’ zijn reeds openbaar. Ik verwijs u
naar het onderdeel “Wijze van openbaarmaking” voor de vindplaats van deze
documenten.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
In gelijke mate toe, Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.
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Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat Directoraat-Genaraal

openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van
Sanct,etoepassing

de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, Directie Control,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. Bedrijfsvoering en Juridische

Zaken
Afdeling Juridische en

Overzichten aantallen overtredingen Internationale Zaken

Punten 1, 4, 7 en 10 van uw verzoek hebben betrekking op overzichten van de
aantaflen overtredingen voor de trajecten A2 Utrecht-Amsterdam, A58 Datum

Roosendaal-Bergen op Zoom, A4 Zoeterwoude-Leidschendam en A2 Amsterdam- 28 november 2013

Utrecht. Hierbij wil ik eerst opmerken dat het Centraal Justitieel Incassobureau Ons kenmerk
444B94

(CJIB) niet standaard over dit soort overzichten beschikt. Om aan uw verzoek
tegemoet te komen is het CJIB erin geslaagd om een document samen te stellen
met daarin het aantal opgelegde boetes voor de genoemde trajecten vanaf de
door u genoemde data tot aan 1 oktober 2013.

Voor het traject A58 Roosendaal-Bergen op Zoom (beide richtingen) is het aantal
Wahv-overtredingen, vanaf de activering per 1 februari 2013 tot en met 31
augustus 2013, af te leiden uit twee reeds openbare documenten, genaamd
“Verkeersovertredingen eerste tertiaal 2013” en “Verkeersovertredingen tweede
tertiaal 2013”. De aantallen overtredingen die in deze documenten worden
genoemd voor het traject A58 Roosendaal-Bergen op Zoom (beide richtingen)
kunnen namelijk bij elkaar worden opgesomd: 38.463 + 17.136 = 55.599.

Overzicht bedragen
Punten 2, 5, 8 en 11 van uw verzoek hebben betrekking op overzichten van de
gevorderde bedragen naar aanleiding van overtredingen op de trajecten A2
Utrecht-Amsterdam, A58 Roosendaal-Bergen op Zoom, A4 Zoeterwoude
Leidschendam en A2 Amsterdam-Utrecht. Ten aanzien van deze punten wil ik
eveneens opmerken dat het CJIB niet standaard over dit soort overzichten
beschikt. Het CJIB is er in geslaagd om ook hiervoor een document samen te
stellen met daarin het totaal aantal initieel opgelegde bedragen vanaf de door u
genoemde data tot aan 1 oktober 2013.

Het CJIB heeft voor wat betreft de aantallen verder geen onderverdeling gemaakt
naar het bedrag per initieel opgelegde boete. Het CJIB zou anders vrijwel
2 miljoen initieel opgelegde boetes, met voor elke boete feitelijk een uniek
bedrag, allemaal moeten nalopen en samenstellen. Het genoemde aantal blijkt uit
het overzicht dat met dit besluit openbaar wordt gemaakt. De Wob vereist niet
dat dergelijke vergaande inspanningen worden genomen om een document met
de verzochte informatie te genereren.

Grafische mapping
Het CJIB houdt geen grafische mapping bij van aantallen boetes uitgezet tegen de
plaatselijke herkomst van overtreders. Er is daarom geen document met de door
u gevraagde informatie die betrekking heeft op punten 3, 6, 9 en 12. Er zou voor
u anders informatie moeten worden vervaardigd. De Wob kent echter geen
verplichting om informatie te vervaardigen die niet in bestaande documenten is
neergelegd, ongeacht de mate van inspanning.’

1 ABRvS 5 juni 2013, nr. 201204362/1/A3.
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Wijze van openbaarmaking Directoraat-Generaal

Het document dat het CJIB heeft opgesteld op basis van punten 1, 2 4 5 7 8
Sancbetoepassing

10 en 11 van uw verzoek, maak ik openbaar. en exemplaar van dit document Directie Control,
treft u bijgaand aan. Bedrijfsvoering en Juridische

Zaken
Afdeling Juridische en

De documenten “Verkeersovertredingen eerste tertiaal 2013” en Internationale Zaken

“Verkeersovertredingen tweede tertiaal 2013”zijn reeds openbaar en voor een
ieder beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Datum

Om ii ter wille te zijn, stuur ik u niettemin kopieën van deze documenten. U kunt flOVbC 2013

deze documenten overigens ook vinden op wiviri ;: Ii1nl door de titels Ons kenmerk
444 8P4

van deze documenten in de zoekfunctie van de website in te voeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

P. Cloo
Secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een
bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam
en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en Justitie, t.a. v.
Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH
Den Haag.
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