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Geachte , 

Bij een drietal e-mail berichten van zondag 14 augustus 2022 en een e-mail bericht van 

maandag 15 augustus 2022  heeft u met een beroep op de Wet open overheid (Woo) 

gevraagd om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op een groot 

aantal onderwerpen.   

Bij brief van 16 augustus 2022 heeft de Algemene Rekenkamer u gevraagd uiterlijk voor 

31 augustus 2022 uw verzoek te preciseren door specifiek en duidelijk aan te geven over 

welke bestuurlijke aangelegenheid u informatie wenst te ontvangen.  Er is geen reactie 

van u ontvangen. 

Dit betekent dat uw verzoek te algemeen is geformuleerd. Het is niet duidelijk op welke 

bestuurlijke aangelegenheid uw verzoek precies betrekking heeft. Uw verzoek voldoet 

daarom niet aan de vereisten van artikel 4.1, lid 4  van de Woo. Uw verzoek wordt op 

grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet in behandeling genomen. 

Het college van de Algemene Rekenkamer 

Namens deze, 

 

 

 

Manager Groep Bestuur, Communicatie en Internationaal 
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Niet eens met het besluit?  

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit 

schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van de Algemene Rekenkamer, ter attentie van de afdeling 

voorlichting, Postbus 20015, 2500 AE Den Haag. Houd u er wel rekening mee dat uw bezwaarschrift 

gemotiveerd en door u ondertekend moet zijn? 

Voorlopige voorziening 

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de 

beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een 

verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, 

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de 

griffier. 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag . 

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal indienen van een 

verzoek om een voorlopige voorziening. 

 

 




