Checklist obstructies
Als je een Wobverzoek instuurt kan je 3 obstructies tegenkomen:
1. Vertraging, het te laat beantwoorden van een verzoek
2. Weigergronden, het weigeren van de gevraagde informatie
3. De mate waarin de overheid ingesteld is in het behandelen van Wobverzoeken.
Hieronder staan enkele tips hoe je op deze obstructies in kan spelen.

1 Vertraging
A. Zoek enkele weken na het versturen van je verzoek contact met de instantie waar je je
verzoek aan gericht hebt.
B. Bel de ambtenaar na die paar weken elke week, blijf vriendelijk en bouw een
gespreksrelatie op.
C. Probeer erachter komen of de ambtenaar je verzoek serieus in behandeling neemt en of hij/
zij tegen problemen oploopt waar je begrip voor op kan brengen.
D. Als je na 56 dagen geen antwoord hebt kan je een beroep doen op de Wet dwangsom. Je
kan hiermee de instantie waar je je verzoek ingediend hebt in gebreke stellen. Het advies is
om dit pas te doen op dag 58, dit i.v.m. het verzend en ontvangstregime. De instantie kan
dan een boete krijgen voor elke dag dat de beantwoordingstermijn overschreden wordt,
tenzij binnen twee weken dat antwoord alsnog gegeven wordt.

2 Weigergronden
A. Formuleer je verzoek zo strak en helder mogelijk
B. Ga na welke weigergronden aangehaald kunnen worden om niet op je verzoek in te gaan,
anticipeer daarop in je verzoek, bijvoorbeeld door:
A. Niet limitatieve opsommingen te gebruiken
B. Vragen om de informatie subsidiair de informatie waarvan je verwacht dat hiervoor
een weigergrond opgevoerd gaat worden.
Als de weigergronden je toch treffen:
C. Maak bezwaar tegen de weigergronden.

3 Overheid
Er zijn weinig Wob ambtenaren en de bekendheid van de Wob is binnen de overheid niet
groot, verzoeken lopen hierdoor veerlvuldig vertraging opl. Als indiener van een Wobverzoek is
hier helaas weinig aan te doen, behalve contact te zoeken met de behandelend ambtenaar (zie
1.A en 1.B).
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