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Ingebrekestelling Wob-verzoek

Geachte heer, mevrouw
Namens cliënt, de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, gevestigd aan de Arnhemseweg
109, 6731 BR te Otterlo (verder: de Stichting PVH), die mij daartoe heeft gemachtigd en woonplaats
kiest aan mijn kantoor gelegen aan de Operatie Mannahof 5, 2632 EL te Nootdorp, deel ik u het
volgende mede.
Op 4 december 2018 heeft de Stichting PVH het bijgevoegde WOB-verzoek ingediend bij de Minister
van LNV. Dit WOB-verzoek is door u, blijkens de ontvangstbevestiging van postnl, op 5 december
2018 ontvangen. Tot op heden heeft u niet op dit WOB-verzoek gereageerd.
Artikel 4:13, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de
bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een
redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.
Artikel 6, eerste lid, Wob bepaalt dat het bestuursorgaan op het verzoek om informatie zo spoedig
mogelijk beslist, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is
ontvangen.
Artikel 6, tweede lid, van de Wob bepaalt dat het bestuursorgaan de beslissing voor ten hoogste vier
weken kan verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
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Artikel 6:12, tweede lid, van de Awb bepaalt dat beroep kan worden ingesteld tegen het niet tijdig
nemen van een besluit zodra:
a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende
beschikking bekend te maken, en
b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk
heeft medegedeeld dat het in gebreke is.
Nu u geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid ex art. 6, tweede lid, van de Wob om de
termijn voor het nemen van de beslissing te verdagen, diende u binnen vier weken na ontvangst van
het WOB-verzoek daarop te beslissen. Deze termijn liep derhalve af op 3 januari 2019. Tot op heden
heeft cliënt geen besluit van u mogen ontvangen.
Gelet hierop verzoek ik u alsnog binnen twee weken de informatie die met het WOB-verzoek is
opgevraagd te overleggen. Mocht u niet aan dit verzoek voldoen, dan zal ik beroep instellen bij de
rechtbank en de rechtbank verzoeken een termijn onder dwangsom vast te stellen waarbinnen u de
gevraagde informatie dient te overleggen
Met vriendelijke groet,
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