












  
 
PER Mail : thor@utrecht.nl 
Gemeente Utrecht  
College van b en w  
 
Zoetermeer  :  10 januari 2019   
Uw ref.   :  - zie bijlage   
Onze ref. / Cjib     
Onderwerp   :  Informatieverzoek 
    
Geachte heer/mevrouw,  
 
Tot mij wendde zich de heer  (hierna: cliënt) met het verzoek haar bij te staan in het 
navolgende.  
 
Ik heb een verzoek op basis van art. 7:18 Awb gericht aan de officier. Deze heeft uitsluitend het 
zaakoverzicht verstrekt. Op basis van jurisprudentie zijn ook nog andere documenten relevant 
om de rechtmatigheid van de sanctie te beoordelen. Daarom wend ik mij tot u, en verzoek ik u 
de navolgende informatie te verstrekken:  
 

- Het Getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar (als bedoeld in art. 1, eerste 
lid, sub i jo. art. 2 aanhef en onder b, van het Besluit Boa);  

- de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als bedoeld in art. 17 Besluit boa jo. 
Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;  

- het meest recente proces-verbaal van beëindiging;  
- de meest recente akte van beëdiging; 
- documentatie waaruit blijkt dat de functionaris die het meest recente proces-verbaal 

van beëdiging heeft afgegeven daartoe ook bevoegd was (een mandaatbesluit waaruit 
de bevoegdheid voortvloeit om de beëdiging in mandaat te voltrekken).  

 
Bij het ontbreken van documenten zal ik eerst informeel contact opnemen.  
Indien u voormelde stukken niet op basis van de Awb wenst te verstrekken, verzoekt cliënt u 
deze stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te verstrekken. Daarbij 
wijst cliënt erop dat openbaarmaking voor één ieder wordt beoogd.  
 
Indien stukken niet bij berusten, dient u het verzoek door te geleden (art. 2:3 Awb / art. 4Wob).  
 
Contact  
Ik ben uitsluitend per mail bereikbaar via @verkeersboete.nl  
 
Hoogachtend,  

 
 
Verkeersboete.nl is een handelsnaam van JAV. Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
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