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Beroepschrift 

 

        Amsterdam, 7 juni 2018 

Edelachtbare heer, vrouwe, 

Door middel van deze brief wens ik als gemachtigde van eiseres, de Nederlandse Vereniging van 

Erfpachters (NLVE) beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar, het besluit d.d. 26 april 2018 

onder kenmerk BZ.1.16.0772.001 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Amsterdam. (bijlage) 

Namens  het college van burgemeester en wethouders van de  gemeente Amsterdam is een nieuwe 

beslissing op bezwaar genomen naar aanleiding van de uitspraak van uw Rechtbank  d.d. 15 maart 

2018 zaaknummer AMS 17 / 1900 WOB 368.  

Bij deze uitspraak is in de beslissing bepaald het beroep gegrond is en dat verweerder een nieuw 

besluit dient te nemen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak van uw rechtbank. 

Eiseres kan zich niet verenigen met deze nieuwe beslissing op bezwaar en wenst beroep in te dienen 

op de navolgende gronden. Verweerder heeft nadrukkelijk de mogelijkheid tot het instellen van 

beroep, ingevolge artikel 8:1 Awb, opengesteld. 

Gronden van beroep: 

Het is opmerkelijk dat verweerder de beslissing op bezwaar niet heeft genomen met inachtneming 

van alle punten uit de uitspraak van uw rechtbank.  

Als verweerder, hier het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, geen hoger 

beroep instelt tegen een uitspraak van de rechtbank waarin deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud 

een oordeel heeft gegeven over hetgeen het bestuursorgaan aan zijn besluit ten grondslag heeft 

gelegd, dan wordt in het vervolg van de procedure uitgegaan van de juistheid van de aan de 

vernietiging ten grondslag gelegde overwegingen (ABRvS 17 mei 2006, AB 2006, 420 (m.nt. 

Willemsen)). Het bestuursorgaan is derhalve gebonden aan een onberoepen gebleven onderdeel van 

een uitspraak voor zover de juridische grondslag van het besluit daarbij door de rechtbank dwingend 

wordt gecorrigeerd. (De zogenaamde “Brummenlijn’ zo genoemd naar de gemeente waarin de casus 

zich afspeelde, Brummenuitspraak (ECLI:NL:RVS:2003:AI0801) 
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Eiseres noch gemachtigde zijn in de wetenschap dat door verweerder, het college van burgemeester 

en wethouders van Amsterdam, hoger beroep is ingesteld tegen uw uitspraak van 15 maart 2018. 

Daarmee zou de uitspraak inmiddels gezag van gewijsde hebben gekregen. 

 

1) Bij overwegingen, punten 6.2 en 6.3 in de uitspraak, is gesteld dat bij het stuk met nummer 

130 de bijlagen niet in originele (ongelakte) vorm zijn overgelegd door verweerder. Uw 

rechtbank heeft daardoor niet kunnen controleren of de weigering van de openbaarmaking 

op juiste gronden heeft plaatsgevonden hetgeen voor rekening en risico van verweerder 

dient te komen. 

2) Bij overwegingen, punt 12 in de uitspraak, is gesteld dat de stukken met nummers 100, 122 

en 125 ontbreken. Uw rechtbank heeft daardoor niet kunnen controleren of de weigering tot 

openbaarmaking van deze stukken op juiste gronden heeft plaatsgevonden hetgeen voor 

rekening en risico van verweerder dient te komen. 

3) In het nieuwe besluit op bezwaar en in het “Advies van de bezwaarschriftencommissie naar 

aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 maart 2018 (AMS 

17/1900)” d.d. 26 april 2018 is bij punt 4 in de laatste 3 alinea’s wederom bepaald dat  

bezwaarde niet in aanmerking komt voor proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 

tweede lid van de Awb in samenhang met artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit 

proceskosten bestuursrecht. 

Ad 1) in de nieuwe beslissing op bezwaar is door verweerder niet tegemoet gekomen aan hetgeen 

uw rechtbank heeft bepaald ten aanzien van de openbaarmaking , inzage is wederom 

geweigerd. 

Ad 2) in de nieuwe beslissing op bezwaar is door verweerder niet tegemoet gekomen aan hetgeen 

uw rechtbank heeft bepaald ten aanzien van de openbaarmaking , inzage is wederom 

geweigerd. 

Ad 3) uw rechtbank heeft bij haar conclusie, punt 15, verweerder veroordeeld tot betaling van de 

gemaakte proceskosten op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door 

een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Verweerder heeft in tegenstelling tot het 

oordeel van uw rechtbank in het nieuwe besluit op bezwaar gesteld dat bezwaarde niet in 

aanmerking komt voor vergoeding van de proceskosten.  

 Uw rechtbank heeft bij haar uitspraak van 15 maart 2018 verweerder veroordeeld tot 

betaling van de proceskosten ten behoeve van de procedure in beroep op basis van het 

Besluit proceskosten bestuursrecht terwijl verweerder op basis van hetzelfde Besluit niet tot 

vergoeding van de proceskosten voor de bezwaarprocedure komt. Dat is niet in lijn met uw 

uitspraak welke gestoeld is op artikel 1, aanhef en onder a, van het  Besluit proceskosten 

bestuursrecht. 
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 Mocht uw rechtbank, wellicht ten overvloede,  behoefte hebben aan nader in te dienen 

gronden of aanvulling van de ingediende gronden in de vorm van bewijstukken ten aanzien 

van de door eiseres gemaakte proceskosten, of dat gemachtigde zich beroepsmatig 

bezighoudt met het verlenen van rechtsbijstand of dat gemachtigde enige juridische scholing 

heeft genoten dan zijn eiseres en gemachtigde daar gaarne toe bereid. 

 

Ten aanzien van het genoemde bij de punten 1 en 2 verzoek ik uw rechtbank te beslissen dat deze 

stukken alsnog openbaar gemaakt dienen te worden. 

Ten aanzien van het genoemde bij punt 3 verzoek ik uw rechtbank te beslissen dat verweerder 

veroordeeld wordt in de proceskosten welke gemaakt zijn in het bezwaartraject, te weten het 

indienen en opstellen van het bezwaarschrift  en het bijwonen van een hoorzitting. 

Ik verzoek u de beslissing op bezwaar geheel dan wel gedeeltelijk te vernietigen en tevens het college 

van burgemeester en wethouders van Amsterdam te veroordelen in de griffiekosten en de 

proceskosten. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

mr Otto C. Koppen 

voorzitter/gemachtigde 
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