
Onpt:lbcL Dat een
kleine groep mensen zich
verrijkt door de Wob te
misbruiken is onacceptabel
vindt de PvdA. Kamerlid
Manon Fokke wil daarom zo
snel mogelijk actie.

De PvdA wil een einde van verspilling
van belastinggeld door misbruik van
de Wob. “Het is onacceptabel dat een
kleine groep mensen zichzelf verrijkt
met belastinggeld ten koste van ande
ren”, zegt Kamerlid Manon Fokke. “Dit
is op te lossen door zo snel mogelijk
een uitzondering te maken voor de
Wob. Het eisen van een dwangsom bij
een Wob-verzoek zou niet langer moe
ten kunnen.”

Sinds 2009 dwingt de Wet dwang
som de overheid om tijdig infortnatie
te leveren of een besluit te nemen als
mensen daarom vragen. Is de gemeen
te te traag of onvolledig, dan krijgt de
gedupeerde burger een vergoeding via
de Wet dwangsom. Door die wet werd
hot een lucratief zaakje om Wob-ver
zoeken te versturen in de hoop dat het
antwoord te laat lcwam. Steeds meer
gemeenten accepteren inmiddels geen
verzoeken meer die via email of fax
binnenkomen. Dat is de enige manier

1 waaropzijhetmisbruikhethoofdkun
nen bieden.

fokke wil dat minister Plasterk zo
snel mogelijk actie onderneemt om dit
onmogelijk te maken. “Misbruik is een
groot probleem. Vooral gemeenten
worden overstelpt met oneigenlijke
verzoeken en onzinnige vragen, en dat
kost de belastingbetaler bakken met
geld Door slecht zichtbare en onzinm

1 ge verzoeken in te dienen die gemeen-

Met de gekste vragen proberen
misbrulkers een dwangsom af te
dwingen. De volgende vragen
kwamen afgelopen jaar binnen bij
de gemeente Gltze»Rljen

IExacte
opgave te vetsliekkenvan het aantal hele en halve

straattegels en klinkers (inclusief
sluitstenen)”

2”ahs
taxatierapporten van alle

adressen in uw gemeente vanaf
het moment dat uw gemeente ont
staan is. Ook zou ik graag alle docu
menten zien die te maken hebben
met de totstandkoming von deze
rapporten en alle correspondentie
hierover met alle betrokken partij
en”

3”aue
documenten die betrekking

hebbende eerst 100 bekeuringen
en de laatste 100 bekeuringen welke

‘ “Het is onaccepta
( bel dat een kleine

groep mensen zich

Â zelf verrijkt met
belastinggeld ten

koste van anderen.”

tot een zogenaamde Mulderbeschik
king leidde”. En daarbij o.a. alle
documenten “die betrekking heb
ben tot het in dienst nemen van de
betreffende verbalisant”.

4,alle vergunningen die zijn
afgewezen door u gemeente,

alsmede; alle vergunningen die
verstrekt zijn door uw gemeente,
alsmede het CV ten tijde van de
sollicitatie van de dienstdoende(n)
ambtenaar(en) die de verzoeken
beeft)hebben toegewezenjafgewe
zen. Dit verzoekt strekt zich tot elke
vergunning afzonderlijk”

5
Alle documenten van uw ge
luidsbeleid ontvangen van de

afgelopen 4ojaar of sinds de start dat
u dit doet in uw gemeente. Hierbij
graag de rv’s van de ambtenaren die
hier aan gewerkt hebben”.
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PvdA: misbruik
WOB zo snel als
kan stoppen

ten onmogelijk kunnen inwilligen.
graaien deze mensen gemeenschaps

_____________

geld weg. Dat gast ten koste van bur
gers die overhoidsinformatie nodig
hebben omdat ze anders in de proble
men komen. Dat accepteert de PvdA
niet.”

Een imtiatiefwet van GroenLinks en
D66 die de ‘Job zou kunnen vervangen
gaat dit voorjaar naar de kamer. Hierin
wordt ook de mogelijkheid om een
dwangsom te eisen aan banden gelegd.
Maar dat gaat de PvdA niet snel genoeg. PVA ure, d

“De Wob is een belangrijk instrument Minon fokkn

bij het controleren van de overheid.
We kunnen metjaren wachten voordat RENS
het zoveris, ermoetnuwatgebeuren, OVING
aldus Fokke. 1
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