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Belreft Beslissing WOB-verzoek

Geachternewouwlllf ,

Bij biief van 4 maart 2012, ontvangen op 6 maart 2012, heeft de Autoriteit Financiële Marktcn (AFM) uw verzciek

ontvangen om informatie, met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), in verband met de Wet
d'wangsorn en beroep bij niet tijdig beslissen (hi's¡ra: de Wet). De AEM heefr bij brief van 2 april 20l2de
beslissing vier weken verdaagd.

In deze briefbean¡roordt de AFM de door u gestelde wagen.

Het verzoek

In uw brief heeft u ve¡zocht.om de volgende informatie:

1) Hoeveel aanvragen eri b€zwaarschriften, die de AFM heeft ontvangen sinds de inwertingtreding van de' 
Wet op I oktober 2009, heeft de AFM niet op tijd beantwoord? Graag een onderverdeling in het
onderwerp van de aanvraag en of spralce is van een primair besluit of een bezwaarschrift;

2) Hoe vaak heeft de AFM een ingebrekestelling ontvangør? Graag een onderve¡deling maken in het
onderwerp van de aanvraag en of sprake is van een primair besluit of eon bezwaarschrriû;

3) Is de ingebrekestelling ingestuurd door een advocaat namens zijn cliënt of door de burger zelf;

4) In hoeveel gevallen moest de AEM een dwangsom betalen;

5) Wat was d€ hoogte van de dwangsom þer geval)? Graag ondenrerdeling in ondenverp, of sprake is van
primair besluit of een bezwaarschrift en jaartal;
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ó) Wat was het totaal bedrag aan dwangsommen die u sinds de inwerkingteding van de Wet dwangpom

heeft moeten betalen?;

?) Overschreed u de beslistermijn vanìr,ege capaciteitsgebrek, vanwege de complexíteit van'de aanvraag c.q.
het bezwauschrift ofom een andere rsden? Graag per betaalde dwangsom aangeven;

8) Voor wat betreft ingebrekestcllingen in verband met een WOB-verzoek ontvangt u graag de bijbehorende
documenten, fe weten het tilOB-verzoek zelf, de ingebrekætelling, het dwangsombesluit, de beslissing op
het WOB-verzoek, de beslissing op de ingebrekestelling (toekenning of weigering dwangsom) en

eventuele andere besluiten ofbrieven die zijn verzonden (zoals büvoorbeeld een verdaging
bezwaarschrift etc). Het venoek ziet niet op de documenten waarom in het WoB-verzoek is genraagd.

Beantwoordine

Vraeg l) In de genoemde periode is op 26bezwaarschriften niet tijdig beslist. Ten aanzien van aânvragen zijn bij
de AFM geen documenten beschikbaar waaruit deze informatie blijkt.

Vragen 2,4 en 5) De AFM houdt niet centraal bij hoeveel ingebrekestellingør zij heeft ontvangen. Voor zo ver is
na te gaan heeft de AFM in de retevante periode de volgende ingebrekestellingen ontvangen:

a) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op bezwaar. Afgewezen, omdat wel tijdig is beslist; '

b) aankondiging van ingebrekestelling indien niet binnen 14 dagen een beslissing op bezwaar genomen zt)u

worden. De beslissing is alsnog binnen de gestelde termijn verzonden;

c) ingebrekestelling vanwege een vermeende weigering te beslissen op een bezwaar. De AFTvI heeft vervolgens

tijdig een aangepaste beslissing op bezwaar genomen;

d) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op €ien vergunningaanwaag. De AFM heeff een dwangsom

betaald van € I.260;

e) ingebrekastelling wegens e€n vermeende weigering te beslissen op een bezwaargrond. Deze zaakis nog in
behandeling;

f) ingebrekestelling vanwege eer¡ vermeende weigering te beslissen om al den niet een boete op ro leggen. Dit
verzoek is afgewezen, omdat een dergelijke beslissing een besluit op aanwaag noch een beslissing op bezwaar is;
g) beslissing over het vermeend niet tijdig beslissen op een gesteld handhavingsverzoek. Dit verzoek is afgewezen,

omdat de ingebrekestelling is ingediend op een moment dat de beslistermijn nog niet was verstreken en voorts

omdat de indiener geen belanghebbende was en er dus geen sprake was van een handhavingsverzoek;

h) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op een aanwaag bestuurderstoetsing. De AFM heeft een

dwangsom van € 820 betaald;

i) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op een aanwaag bestuurderstoetsing. De AFM heeft eer¡

dwangsom van € 640 betaald;

j) ingebrekestelling ìrregens niet tijdig beslissen op een vergunningâanwaag. De AFM heæft een dwangsom betaald
van € 580;

k) ingebrekestelling wege¡rs niet tijdig beslissen op een aanrraag. Dezszaal< is nog in behandeling;
l) ingebrekestelling vanwege een vermeende weigering te beslissen op een bezwaar. Dit vetzoek is prønatuur

ingediend.
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Vraag 3) De hiervoor onder a, d en g genoemde ingebrekestellingen zijn ingediend door de behokken naruurlijke
persoon, bij de overige door een gemachtigde.

Vraag 6) De AFM heeft € 3300 aan dwangsommen rvegens niet tijdig beslissen betaald.
De AFM beschikt niet over documenten waaruitde gevraagde informatie blükt.

Vrrag 8) De AFM heeft één ingebrekestelling onwange,n inzake WoB-verzoeken. Het verzoek is prematuur
ingediend en om die reden afgeweaen. De onderliggende stukken treft u, in geanonimiseerde vorm, als bijtage aan
bü dit basluir

Hoe kunt u bezwaar maken?

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekondmaking
daarvan een bezwaarsch¡ift in te dienen bij de AFM, t.a.v. JuridischeZaken,Postbus 11723,100t GS,
Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnumm er 020-7g7 3835), per e-mail (alleen naar
e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nVfuzwaar) worden ingediend. Aan dcze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere
eisø¡ die op haar website worden toegelicht Dat een beavaarsch¡ifl niet aan andere AFM-f¿xnummers of AFM
e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemdg is één van die eisen. De AFM zat het bezwaarschrift
alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

Hoofd
Juridische ?¿ken

Courfset

Bijlage: Onderliggende stukken Wob-verzoek
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Autoriteit Financiële Markten (AFlvÐ

Postbus I 1723

l00l HS Amsterrdam

Bereft: vorzoek informatie o.b.v. de Wet openbaarheid van bestuur $ryOB)

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben bezig met eçn onderzoek naar de lVet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Daa¡om dien ik hierbij een

aånvtaag in met een verzoek om informatie op grond van de WOB. Tenzij ik dit uitdru.kkeliik aangcef, hoeft u nia de'- 
Sijhhorende'diÈuhentenbp te Stiren.-Het gaàt rñ'äoñ dê infon¡iã[iè dié uit dé dbcumeriæn ii af te leiden.'Ik ga er
hierbij vanuit dat het voor u sneller is om de informatie apart op te sohrijven dan om alle documenten te vezamelen,
te anonimiseren en te kopiëren. Giaag ontvang.ik van u zo spoedig mogelijk de volgende informatie:
- Hoeveel aanvragen en bezwaamchriften, die u heefr onwangen sinds de inwerlcingneding van de Wet dwangsom

(op I oktober 2009), hpeft p niet op tijd beantwoord? Graag een onderverdeling maken in høt onderwerp van de

aanvraag en of er sprake is van esn primair besluit of een bezwaarschrift;
- Hoe vaak heeft u een inçbrekestelling ontvangen? Graag een onderverdeling maken in het onderwerp van de

aanvraâg en of er sprake is van een primair besluit of een bearaarschrift;

; lg dg. íqçbrekestelling íngestuurd door een advosa t naÍtens zijn cliilnt of door de burger zelf (dus is er een

advosaat iir de procedure betrokken)?;
-, ,.!r.hpgvge.l.geyallen.gro.est u een 4ryTponl Þe,þle.n? ;
- Wat was de hoogte ïan de dwanþm (per geval)? Graag onderverdeling in ondenverp, of er sprake is van primair

þçlujt of een beapærschrift.en jaaral;
- lVat was het totaat bedrag aan dwangsomme¡i die u sinds de inwbr*ingtreding van de.Wetdw.angsom heeft

moeten betalen?;

- Overschreed u de bästisærmijrl yariy.ege c¡ p.aci¡ói¡siebr.çk, van¡vege dr. rorploiteil van de a4qvt""g o.q. het
beanaarschriftofo.meçnanderèreden?(gaagperberaa.ldedwangsomaangeyen)l .... .. , . '. ..- Voor wat b€heft,¡ngebrekeste,llingen die zijn ingediþnd v.a¡w.ege een WQ&ye¡zoçk.ontvang ik wel graag de
bijbehorende.documenten. Het gaat dan om het WoB-verzoek zelf, de ingebrekestellin¡i hø dwangsombeslui! de
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bcslissing op het WOB-verzoeþ de beslissing op de ingebrekestelling (toekenning of weígering dwangsom) en
eventuele andele besluiten of drieven die zijn vetzonden (zoals bijvoorbeetd e.e¡r verdaging, be.zrvaarschri$ eto.),,
In alle gevallen hoeft u niet.de bülagen op td stureir (duqde documenten w.aaroin in het ïüOB-verzoek,is 

:

gwraagd)..V-anzelfsprekendmagudebriwen,angnimi¡g.re.n,.welverzoekikudeanonimiseringop zo'nwíjzete
ve¡ricþtq1da! ik.nog wel kan aflefdgn of pr sprake is geweest van€en particulier òf g9a gdyoca¡t Voor de

duidelijkheid ontvang ik van u dus graag alleen de WOB-verzoeken vanaf I ohober 2009 die tot een

ingebrelçestelling hebben geleid. De lü.OB-verzoeken die u wel op tijd heeft afgehandeld of waarvoor geen

iirgebrekestelling is. ingediend,, kunt u. buiten beschouwing'tatén. ,

' i "r'""' .. i " tr " "' .:' '.: ¡ .,'
Alvasi bedanki,vool de. agqi$ en ik hoo.¡ graag l,,?n,ri. 
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