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Eindhoven, 8 januari 2013 

Onderwerp: bezwaar tegen weigering WOB-verzoek 

 

Geachte mevrouw Dijksma, 

 

Langs deze maken wij bezwaar tegen de weigering in het kader van ons WOB-verzoek, bij u bekend 

onder zaak nummer 12-470. 

 

Primair richt ons bezwaar zich tegen de beslistermijn op ons verzoek. Artikel 6 van de WOB zegt 

hierover: 

 

Artikel 6 

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 

vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. 

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging 

wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de 

verzoeker. 

 

Ons verzoek is ingediend op 7 augustus 2012. Bij brief van 30 augustus 2012 heeft u uw beslistermijn 

opgeschort tot 14 september 2012. Conform de WOB is dat nog allemaal toegestaan. Vervolgens schort 

u bij brief van 5 september 2012 opnieuw uw beslissing op tot 12 oktober 2012. Vervolgens doet u op 

18 december 2012 uitspraak. 

Op grond van het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur is dit niet toegestaan en vorderen wij 

tenuitvoerlegging van ons verzoek. 

Hoewel wij van mening zijn dat ons primaire verweer afdoende is, willen wij secundair reageren op uw 

beweegredenen om niet tot publicatie over te gaan. 

U geeft in uw afwijzing verschillende zienswijzen weer waarop u uw afwijzing heeft gebaseerd. Wij zullen 

deze zienswijzen van ons commentaar voorzien. Uw stellingen zijn cursief opgenomen. 

- Onjuistheid van de gegevens. De juistheid van de lijst met namen van ondernemingen, die in de 

NVWA database worden vermeld als zijnde niet voldaan te hebben aan de geldende vaccinatieplicht, 

wordt betwist. Belanghebbenden voeren aan dat er nog geen uitspraak is gedaan over de juistheid 

van de controlegegevens. Reactie Q-uestion: Het kan toch niet bestaan dat een afwijzing kan 

plaatsvinden op grond van een door de overheid bijgehouden database waarin de opgenomen data 

foutieve informatie bevatten. Op grond van dit criterium kan voortaan elk WOB-verzoek worden 
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afgewezen omdat verwezen kan worden naar mogelijke foutieve vastlegging. U bent als overheid bij 

het tenuitvoerleggen van uw wettelijke verplichtingen, verplicht al datgene te doen wat mogelijk is 

om aan uw verplichtingen te voldoen. Daarbij hoort in dit geval eveneens het juist registreren van 

de data. Afwijzing op grond van dit criterium kan dan ook geen stand houden. 

- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De rechtspersonen zijn veelal gevestigd op een (privé) 

woonadres. In een geval is sprake van een zorgboerderij voor kwetsbare groepen.  

Reactie Q-uestion: Het is aan de ondernemer om te bepalen waar hij/zij de bedrijfsvoering uitoefent 

en of hij/zij bij zijn/haar bedrijf een woonhuis betrekt. Het toestaan om niet aan wettelijke 

verplichtingen te voldoen kan niet afhangen van de plek waar iemand woont. Dit argument kan 

derhalve geen stand houden. Evenmin het feit dat een der ondernemers zijn onderneming drijft als 

zorgboerderij. Ook die onderneming heeft de plicht zich te houden aan wettelijke eisen. De aard van 

de werknemers kan daar geen beletsel voor vormen. Dit argument kan geen stand houden. 

- Reputatieschade. De gegevens geven een vertekend beeld en zullen verkeerd worden uitgelegd. 

Belanghebbenden geven onder meer aan dat er vanuit het oogpunt van dierenwelzijn redenen 

bestaan voor het uitstellen van de vaccinatie. Bij de publicatie van de namenlijst kunnen zij echter 

geen verweer voeren. Reactie Q-uestion: De plicht om te vaccineren is wettelijk vastgelegd. Er is in 

de wet, of in de toelichting daarop, geen uitzondering gemaakt om in het kader van dierenwelzijn 

niet of later te vaccineren. Dit argument kan derhalve geen stand houden. 

- Onevenredige benadeling. Belanghebbenden geven aan bang te zijn voor misbruik van hun 

gegevens. Zij vrezen bedreigingen aan hun adres. Reactie Q-uestion: In 2009 is lang gewacht met 

het publiceren van de lijst van besmette bedrijven. Om dezelfde reden als nu wordt aangevoerd. Er 

is na publicatie gebleken dat er van enige bedreiging geen sprake is geweest. Overigens is de 

benadeling niet onevenredig. Q-uestion heeft als indiener van het verzoek de consequentie eraan 

verbonden dat dat verzoek in de openbaarheid wordt gebracht. Er is tussen patiënten enerzijds en 

de sector anderzijds geen sprake van enige vijandige handeling. Dit argument kan derhalve geen 

stand houden. 

U geeft verder aan dat openbaarmaking het karakter heeft van een sanctie. Wij bestrijden die stelling. 

Openbaarmaking hoort te geschieden onder afweging van alle belangen. Openbaarmaking is geen 

sanctie maar een in Nederland verworven wettelijk recht waarbij de indiener niet behoeft aan te geven 

waarom de gegevens openbaar gemaakt zouden moeten worden. Ook negatieve aandacht of 

reputatieschade of onheuse bejegening of juridische schadeclaims, zijn onzes inziens geen argumenten 

om niet aan ons verzoek te voldoen.  

Concluderend 

Vorderen wij tenuitvoerlegging van ons verzoek. Primair op grond van overschrijding van termijnen. 

Mocht ons primaire verweer geen stand houden dan vorderen wij tenuitvoerlegging op grond van ons 

inhoudelijk verweer. 

 

Hoogachtend, 

 
M.C.M. van den Berg, 

voorzitter Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts. 

 


