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Betreft:
Wob-verzoek inzake internetstemmen
Uw kenmerk: 08.00922
Ons kenmerk: Wob-19
Amsterdam, 20 januari 2007,
Geachte heer/mevrouw Hokke,
Wij ontvingen uw schrijven d.d. 16 januari 2008 met betrekking tot ons Wob-verzoek. U
deelt ons hierin mede dat de afhandeltermijn voor onze brief 4 weken bedraagt tenzij deze
in het bestuur wordt behandeld. In dat geval zou de behandeltermijn zelfs met 3 maanden
verlengd kunnen worden.
Onze brief betrof echter geen verzoek om een gunst doch een verzoek in het kader van de
Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). De Wob is onderdeel van het bestuursrecht en kent
heldere termijnen waaraan bestuursorganen zoals het uwe zich bij het nemen van
besluiten op basis van de verzoeken dienen te houden. Art. 6 lid 1 van de Wob stelt:
Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen twee weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de
beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop
van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

In uw schrijven ontbreekt een motivatie voor uitstel. Het feit dat uw bestuur kennelijk eens
per drie maanden vergadert of andere redenen die met de inrichting van uw interne
processen te maken hebben zijn geen motivatie in de zin van de wet: uw organisatie zou
dan immers zodanig zijn ingericht dat er al op voorhand contra legem wordt gewerkt.
Ik hoop dat deze verduidelijking een aansporing is om ons verzoek binnen de wettelijk
gestelde termijn af te handelen.
Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
Namens de stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”,

R.V. (Rop) Gonggrijp (voorzitter)
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