
Vereniging Alternatief Goederenspoor 
 

Secretariaat: Prof van Swaaijlaan 8 4731 ET Oudenbosch. KvK: 20094529   Pagina 1 
 

 Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG) 
 secretariaat: Prof. van Swaaijlaan 8 

 4731 ET Oudenbosch 
KvK: 20094529  

 
Correspondentieadres beroepsprocedure 

G.M.A.A. van der Heijde, gemachtigde 
St. Pieter 16 

4731 GC Oudenbosch 
AAN:  Raad van State  
  Afdeling Bestuursrechtspraak 
  Postbus 20019 
  2500 EA Den Haag 
 

Beroepsprocedure 
 
Oudenbosch, 4 juli 2016 
 
Hoogedelachtbare heer Bestuursrechter van de Raad van State 
 
Beroep tegen:  Uitspraak bestuursrechter rechtbank Zeeland - West-Brabant, Breda op 31 mei 2016 
  zaaknummer BRE 14 / 5140 WOB BREE; 
 
Onderdeel: Documenten niet in bezit (D51, D55, D58, D62, F21, F55). 
  Document B45 niet te omsluiten. 
 
Toelichting: Bij besluit van 6 april 2016 heeft de staatssecretaris nog een tweetal documenten,  
  D7 en D52, openbaar gemaakt. Van de documenten D20, D26 en D33 heeft de VAG 
  en de bestuursrechter vastgesteld dat deze onder een andere nummering aanwezig 
  waren. De bestuursrechter heeft in zijn uitspraak de staatssecretaris gevolgd in haar 
  standpunt dat sommige documenten niet in haar bezit zijn. De VAG is van mening 
  dat dit standpunt geen grond heeft omdat de staatssecretaris vooralsnog document 
  D7 ook niet in haar bezit had maar dit document heeft opgevraagd bij de betrokken 
  instantie AVIV. De VAG is van mening dat dit een precedent schept en dat de  
  staatssecretaris ook de andere ontbrekende documenten op had kunnen vragen. 
 
Informatie noodzakelijk voor de VAG 
Door het ontbreken van deze documenten wordt de VAG de mogelijkheid onthouden kennis te 
nemen van belangrijke berekeningen die mede van belang waren de Wet Basisnet Spoor door de 
Tweede Kamer te laten behandelen en in te voeren.  
De VAG heeft aanwijzingen dat die berekeningen niet kloppen en wenst dat te verifiëren. Door het 
niet openbaar maken van de betrokken documenten heeft de VAG de stelling dat deze informatie 
ook niet de Tweede Kamer en de Raad van State heeft bereikt. 
 
Naar de visie van de VAG heeft de bestuursrechter bij zijn uitspraak geen rekening gehouden met het 
precedent waarbij de staatssecretaris alleen het " niet in bezit"  document D7 heeft opgevraagd bij 
een externe instantie  
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Verzoek: 
De VAG verzoekt de bestuursrechter van de Raad van State ons beroep ontvankelijk te verklaren en 
het vonnis van de bestuursrechter te Breda voor wat betreft de "niet in bezit" zijn van documenten 
bij de staatssecretaris te herroepen en te besluiten dat de staatssecretaris de ontbrekende 
documenten opvraagt en openbaar maakt. 
 
Met verschuldigde eerbied groeten wij u, 
 
Namens de VAG, 
 

 
Gabriël M.A.A. van der Heijde, 
Gemachtigde 
 


