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WOB-verzoek Positieflijst 3
Beroep niet tijdig beschikken

Edelachtbare heer, vrouwe,
Naar aanleiding van het verweerschrift van de Minister van LNV wenst cliënt in bovengenoemde zaak
het volgende op te merken.
Art. 6, tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur bepaald 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.
Niet aan dit vereiste wordt voldaan indien het bestuursorgaan het bericht aan eender welk adres
stuurt, waarvan het bij het bestuursorgaan bekend is of geacht moet worden te zijn dat dit niet het
adres van de aanvrager is.
Uit de ontvangstbevestiging, de inschrijving in het Handelsregister van de KVK, welke vrij te
raadplegen is, en een zeer uitgebreide hoeveelheid correspondentie tussen de Minister en de
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, waarvan een deel bij deze brief is gevoegd, blijkt
duidelijk dat het de Minister bekend is dat de Stichting gevestigd is aan de Arnhemseweg 109 te
Otterlo.
Desalniettemin blijkt uit de stukken overgelegd aan Uw Rechtbank dat de Minister het
verdagingsbericht heeft verzonden aan Wesselseweg 32 te Barneveld. Noch de Stichting PVH noch de
heer Gubbels zijn gevestigd aan de Wesselseweg 32 te Barneveld. Het is volstrekt onduidelijk
waarom de Minister de verdaging naar dit adres heeft gezonden.
Overigens heeft ook na de ingebrekestelling de Minister op geen enkele wijze contact opgenomen
met de Stichting om aan te geven dat er iets mis is gegaan met de adressering van een eventuele
verdaging en alsnog in overleg met cliënt uitstel van de beslistermijn te bespreken.
Gelet hierop moet er geacht worden niet overeenkomstig art. 6, tweede lid, van de Wob aan de
Stichting mededeling te zijn gedaan van de verdaging.
Voorts moet gelet hierop geacht worden sprake te zijn van een termijnoverschrijding waarbij niet
binnen de daarvoor in de bij de ingebrekstelling gestelde termijn van twee weken alsnog een besluit
is genomen.
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Gelet hierop verzoek ik Uw Rechtbank het beroep gegrond te verklaren en de Minister onder
oplegging van een dwangsom, een termijn te stellen waarbinnen een besluit genomen dient te
worden.

Hoogachtend,

Mw. Mr. E. Philippi-Gho

2

