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mr. F. de Ruijter OPTA/AM/2012/200846  (070) 315 92 64 

Datum Onderwerp Bijlage(n) 

 Wob-verzoek 1 

   

Geachte mevrouw [VERTROUWELIJK], 

 

Bij brief van 4 maart 2012 hebt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur het college van 

de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) verzocht om informatie 

over de afhandeling van besluitvormingsprocedures sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom 

en beroep niet tijdig beslissen. Bij brief 9 maart 2012 heeft het college uw verzoek om informatie 

bevestigd.  

 

In reactie op uw verzoek bericht het college u als volgt. Ten aanzien van uw verzoek hoeveel 

aanvragen en bezwaarschriften het college sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en 

beroep niet op tijd heeft beantwoord, wordt opgemerkt dat dit door het college niet in documenten 

wordt vastgelegd en niet wordt bijgehouden.  

 

Het college merkt in dit verband wel op dat hij op grond van zijn publicatiebeleid in beginsel  alle 

besluiten - onder weglating van (bedrijfs)vertrouwelijke informatie - publiceert op www.opta.nl. Hieruit 

valt ook op te maken in hoeverre de besluiten zijn genomen binnen de wettelijke beslistermijn.  

 

In verreweg de meeste gevallen wordt overigens de wettelijke beslistermijn voor zowel besluiten op 

aanvraag als op bezwaar niet overschreden. Voor zover de wettelijke beslistermijn niet wordt gehaald, 

wordt dit vóór afloop van de beslistermijn aan de belanghebbende partijen medegedeeld en wordt 

aangegeven binnen welke termijn de beslissing zal worden genomen.
1
 Ook maakt het college vaak 

gebruik van wettelijke verdagingsmogelijkheden.
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1
 Vgl. artikel 4:14, eerste lid, Awb. 

2
 Artikel 7:10, derde lid, Awb en artikel 6, eerste lid, Wob.    
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Het college heeft sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 

nog géén ingebrekestellingen ontvangen en dientengevolge evenmin dwangsommen hoeven betalen.  

 

Het college vertouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

(plv) Afdelingshoofd Markten 

 

 

 

mr. K.J. Graver   

 


