Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2018, nr. 3

Beslissing van het LOWI van 23 oktober 2018 ten aanzien van de klacht ingediend op 24 en
28 september 2018 door …, rechtskundig adviseur (verder: gemachtigde) van … (Verzoeker) over het
LOWI-besluit van 24 september 2018 terzake de niet-ontvankelijkverklaring van het bij het LOWI
ingediende verzoek van 22 augustus 2018.
1. De klacht
Bij besluit van 24 september 2018 heeft het LOWI het verzoek, dat op 22 augustus 2018 door
gemachtigde is ingediend, niet-ontvankelijk verklaard. Op 24 september 2018 heeft de gemachtigde
per e-mail een klacht ingediend bij het LOWI over de wijze waarop het LOWI dit verzoek heeft
behandeld. Volgens de gemachtigde was ten tijde van het opstellen van het verzoekschrift het
Reglement LOWI 2018 niet gepubliceerd en heeft het LOWI dit reglement veel later dan de
ingangsdatum op de LOWI-website gepubliceerd. Ook wordt op de LOWI-website onjuiste informatie
verstrekt over de termijnen voor het indienen van een verzoek bij het LOWI.
Het LOWI heeft de gemachtigde per e-mail van 27 september 2018 bericht dat zijn klacht niet in
behandeling wordt genomen. Op grond van artikel 16, tweede lid van het Reglement LOWI 2018 kan
over de inhoud van een advies of besluit niet geklaagd worden. Dat ten tijde van het opstellen van
het verzoekschrift het Reglement LOWI 2018 nog niet zou zijn gepubliceerd, is door gemachtigde
niet onderbouwd en door het LOWI verworpen, alsmede de stelling van de gemachtigde dat ten
aanzien van de indieningstermijn voor een verzoek bij het LOWI het nieuwe Reglement LOWI 2018
ten opzichte van het oude Reglement LOWI wijzigingen zou bevatten.
Op 28 september 2018 heeft de gemachtigde per e-mail nogmaals verzocht om zijn klacht van
24 september 2018 in behandeling te nemen. Deze gaat volgens hem niet over de inhoud van de
beslissing van het LOWI maar over de wijze waarop de klacht is behandeld, de wijze waarop de
reglementering op de LOWI-website is gepubliceerd en hoe door het LOWI voorlichting over fatale
termijnen wordt gegeven. De gemachtigde heeft ook aangegeven dat hij wenst te worden gehoord.
Tevens verzoekt de gemachtigde op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om
openbaarmaking en verstrekking van alle documenten die betrekking hebben op de wijziging en
publicatie van het Reglement LOWI 2018, daaronder begrepen alle communicatie met derden die
direct of indirect betrekking heeft op wijziging en publicatie van het reglement op de LOWI-website.
2. Beoordeling van de klacht
Het LOWI heeft besloten om de klacht in behandeling te nemen. Naar het oordeel van het LOWI is
de informatie die op de LOWI-website wordt verstrekt over de termijnen en voorwaarden voor het
indienen van een verzoek bij het LOWI duidelijk, juist en volledig. In het (aanvankelijk) oordeel van
het Bestuur wordt eveneens informatie verstrekt over de indieningstermijn voor een verzoek bij het
LOWI. Deze clausule in het (aanvankelijk) oordeel van het Bestuur van 11 juli 2018 is in
overstemming met het Reglement LOWI 2018.
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Middels de clausule in het (aanvankelijk) oordeel van het Bestuur, welke in overeenstemming is met
het Reglement LOWI 2018, was voor de gemachtigde kenbaar binnen welke termijn een verzoek bij
het LOWI moest worden ingediend. Het Reglement LOWI 2018 is bij inwerkintreding op de website
van het LOWI gepubliceerd. Het LOWI acht het ook niet aannemelijk, noch door de gemachtigde
aangetoond, dat het reglement niet op de LOWI-website zou hebben gestaan toen het Bestuur zijn
(aanvankelijk) oordeel op 11 juli 2018 uitbracht.
Ten slotte wijst het LOWI de gemachtigde erop dat de Wob niet van toepassing is op het LOWI. In de
uitspraak van 17 juli 2015 (ECLI:NL:RBAMS:2015: 4472) heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld
dat het LOWI geen bestuursorgaan is in de zin van de Awb. Het LOWI neemt daarom het Wobverzoek niet in behandeling.
3. Besluit van het LOWI
De klacht is kennelijk ongegrond. In dat geval kan naar analogie van artikel 9:10, tweede lid Awb van
het horen worden afgezien. Het verzoek om te worden gehoord, zal het LOWI dan ook niet
honoreren.
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