Filippijnse post
Het komt vaker voor dat mensen uit het buitenland een beroep doen op de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Zo wilde een vrouw uit de Filippijnen van verschillende
Nederlandse gemeenten zeer gedetailleerde informatie ontvangen over eerste bekeuring die
werd uitgeschreven volgens de in 2010 nieuwe ‘Mulderbeschikking’. De meeste kleine
verkeersovertredingen worden via de deze beschikking afgedaan.
Het Gelderse Rijnwaarden was een van de gemeenten waarbij het Wob-verzoek werd
ingediend. Toenmalig burgemeester Mark Slinkman (CDA) noemde de zaak in augustus 2013
in De Gelderlander een voorbeeld van de ‘onzinverzoeken’ die de gemeente binnenkrijgt.
De vrouw laat zich bijstaan door een Nederlandse gemachtigde, het onder ambtenaren
beruchte bureau Lemkens Juridisch Advies uit Nijmegen. Eigenaar Volker Quacken wordt
niet betaald voor zijn werkzaamheden, maar ontvangt wel ‘eventuele verbeurde
dwangsommen’. De adviseur zegt dat hij geen idee heeft waarom een Filippijnse, die
nauwelijks Nederlands spreekt, geïnteresseerd is ‘in openbaarmaking van documenten die
de Nederlandse rechtsorde betreffen’.
Tijdens de zitting oppert hij ‘zonder nadere toelichting de mogelijkheid dat zij een
Nederlandse vriend heeft’. Volgens Quacken heeft de Filippijnse haar Wob-verzoek zelf
geformuleerd. Dat is volgens de bestuursrechter niet geloofwaardig, gezien haar gebrekkige
Nederlands. Bovendien is de formulering identiek aan een Wob-verzoek van een andere
cliënt van Quacken. Op de vraag waarom zij dit onderzoek doet, antwoordt de juridisch
adviseur tijdens de zitting: ‘Dat gaat u niet aan.’
De RvS oordeelt dat er sprake is van ‘misbruik van recht’. Volgens de hoogste
bestuursrechter zijn de Wob-verzoeken ingediend met ‘kennelijk geen ander doel dan om
ten laste van de overheid geldsommen te incasseren’. Dit gebruik van de wet geeft volgens
de hoogste bestuursrechter blijk van ‘kwade trouw’. Met het vonnis vernietigt de Raad van
State een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, die de Filippijnse en Quacken begin
2015 nog in het gelijkstelde.
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