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Geachte heer/mevrouw, 

 

In de afgelopen maanden meldde zich een groot aantal gemeenten bij de VNG met klachten over 

oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Burgers, maar ook 

advocatenkantoren en andere juridische dienstverleners, trachten oneigenlijk gebruik te maken van de 

wet om zo een dwangsom te incasseren. Bij deze verzoek ik u dringend om op korte termijn 

maatregelen te treffen die een einde maken aan dit oneigenlijk gebruik van de wet. Door het 

loskoppelen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, kan op eenvoudige wijze een 

belangrijke categorie van financieel oneigenlijke Wob-verzoeken worden tegen gegaan. Juist door het 

invoeren van de Wet dwangsom en beroep is het oneigenlijk gebruik van de Wob sterk gestegen. Het 

probleem baart ons al enige tijd ernstige zorgen en wij dringen er al langer bij u op aan om direct 

maatregelen te treffen. 

 

Waar gaat het om? 

Oneigenlijk gebruik doet zich met name voor in die gevallen waarin overduidelijk sprake is dat het 

verzoek niet gericht is op het verkrijgen van informatie. Nadat verzoeker de gevraagde informatie heeft 

ontvangen wordt vaak om volstrekt onduidelijke redenen direct daarop een bezwaarschrift ingediend. 

 

Een aantal voorbeelden daarvan luidt als volgt: 

 

-een truc met het sturen van twee vrijwel identieke faxen met een Wob-verzoek waarbij alleen een 

klein detail (bijvoorbeeld een jaartal) verschilt; 

- een brief waarin de schrijver zich zorgen zegt te maken over de toon van het integratiedebat in 

Nederland, met daarin een verborgen informatieverzoek om de verstrekking van alle informatie over 

het lokale minderhedenbeleid; 

-diverse verzoeken om informatie over wachtgelden van (voormalige) politieke ambtsdragers waarbij 

na verstrekking van de informatie meteen een bezwaarschrift met een ingebrekestelling volgt; 

  

Vaste commissie voor BZK  

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  'S-GRAVENHAGE  

 

doorkiesnummer 

(070) 373 8857 
uw kenmerk bijlage(n) 

- 

betreft 

Oneigenlijk gebruik van de Wet 

openbaarheid van bestuur 

ons kenmerk 

ECGR/U201301147 

 

datum 

26  augustus 2013 



VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  02 

 

-diverse verzoeken omtrent het verstrekken van de  zogenoemde Mulder-beschikking, verstuurd 

namens een burger woonachtig op de Filippijnen.  

 

Wat vragen wij van u? 

Om deze vermeend frauduleuze praktijken aan te pakken stellen wij voor om zo spoedig mogelijk 

maatregelen te nemen die de Wet dwangsom en beroep, bij niet tijdig beslissen, buiten toepassing 

verklaart op verzoeken in het kader van de Wob. Deze Wet dwangsom en beroep schiet zijn doel voor 

wat betreft de Wob volledig voorbij. Al eerder drongen wij bij u aan op het volledig afschaffen van de 

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. 

  

De Nationale Ombudsman, de heer Brenninkmeijer, steunt ons in dit pleidooi. Hij zegt het onverstandig 

te vinden dat de minister van BZK en de Tweede Kamer blijven vasthouden aan de Wet dwangsom. In 

zijn visie is deze wet niet het juiste middel om overheden sneller te laten reageren op Wob-verzoeken. 

De Ombudsman pleit voor een meer positieve en informele benadering, die in de praktijk ook goed 

blijkt te werken. 

 

Zoals u weet zijn wij een groot voorstander van meer actieve openbaarheid bij bestuursorganen. 

Tegelijkertijd zien wij dat steeds meer burgers oneigenlijk gebruik van de Wob trachten te maken om er 

zelf financieel beter van te worden. Oneigenlijk ingediende verzoeken kosten gemeenten onnodig 

veel tijd en geld.  Zeker in een tijd van omvangrijke bezuinigingen bij gemeenten is deze gang van 

zaken onaanvaardbaar, vooral omdat de samenleving uiteindelijk de rekening betaalt van het 

oneigenlijk gebruik van de wet.  

 

Wij verzoeken uw Kamer dringend op zeer korte termijn maatregelen te treffen om aan het oneigenlijk 

gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur een einde te maken. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
Drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad 




