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CONTACTGEGEVENS 

Geachte heer 

Met dagtekening 3 juni 2016 heeft u een reactie gegeven op de afhandeling van uw klacht en tevens 

doet u een gespecificeerd verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB). In deze brief 

ontvangt u mijn reactie op het WOB-verzoek, voor wat betreft de klachtafhandeling ontvangt u in een 

separate brief. 

Verzoek 

Ik heb in uw brief de volgende verzoeken gelezen: 

1. Heeft de deurwaarder op de bewuste dag bij andere belastingplichtigen de beschreven 

handelswijze (onder uw punt 1) toegepast? Zo ja, hoe vaak respectievelijk, bij hoeveel 

dwangbevelen. 

2. Heeft de deurwaarder op de bewuste dag de beschreven handelswijze (onder uw punt 3) 

ook bij andere belastingplichtigen toegepast? Zo ja, hoe vaak respectievelijk, bij hoeveel 

dwangbevelen? 

3. Een nadere onderbouwing van de status van de betreffende personen als ''aangewezen 

ambtenaar" 

4. Waarom dient er in onderhavige situatie betaald te worden op de rekening van Cannock 

Chase? 

5. Op basis van welke bevoegdheid zijn wij bevoegd om vertrouwelijke persoonsgegevens, 

Zoals volledige namen, geboortedatum en BSN, over te dragen aan Cannock Chase? 

Besluit 

Uw verzoeken worden deels gehonoreerd en deels niet gehonoreerd. Hieronder geef ik gemotiveerd aan 

welk verzoek wel of niet wordt gehonoreerd. 

Verzoek 1 en 2 

Deze verzoeken worden niet gehonoreerd. Een WOB-verzoek is een verzoek om informatie wat 

neergelegd is in documenten en wat betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie 

die u verzoekt is niet neergelegd in documenten, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a WOB, dan wel 

dat een dergelijk document dient te worden vergaard, bewerkt of opgesteld. Wat dan geen document in 

voornoemde zin is. 
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Verzoek 3 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. De deurwaarders van Cannock Chase zijn conform bijgevoegd 

geanonimiseerd aanwijzingsbesluit aangewezen als onbezoldigd ambtenaar. 

Verzoek 4 

Dit verzoek worden niet gehonoreerd. Een WOB-verzoek is een verzoek om informatie wat neergelegd is 

in documenten en wat betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid. In uw brief stelt u een 

vraag, er worden geen documenten opgevraagd. Uw vraag is in de (bijgesloten) klacht beantwoord. 

Verzoek 5 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. In het bijgevoegde aanwijzingsbesluit vindt u de wettelijke basis waarop 

GBLT bevoegd is om dergelijke gegevens over te dragen. 

Verschuldigdheid dwangsom 

Met dagtekening 2 mei 2016 heeft u ons in gebreke gesteld. Uit de klacht van 1 7 maart 2016 blijkt niet 

dat u tevens een verzoek doet op grond van de WOB. Bij de afhandeling van de klacht, met dagtekening 

13 mei 2016, is u gemeld dat de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen niet van toepassing is op 

klachten en dat uw ingebrekestelling betreffende deze klacht daarom niet als zodanig in behandeling is 

genomen. Verder hebt u bij de omschrijving op de ingebrekestelling ingevuld dat het een 

"klacht/bezwaar" betreft, u spreekt verder niet over een verzoek op grond van de WOB. Daarom ben ik 

van mening dat ik u geen dwangsom verschuldigd ben. 

Hoogachtend, 

De ambtenaar belast met de invordering 

1. Walch 

Bezwaar 

Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking schriftelijk 

bezwaar maken bij GBLT door uw bezwaar te sturen naar postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Het 

bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: 

Naam en adres van de indiener van het bezwaar 

De dagtekening 

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van 

het besluit) 

De reden van uw bezwaar 
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