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Betreft: Woo-verzoek 

 

Amsterdam, 2 mei 2022 

Mijne heren/dames, 

Hierbij dien ik, , een Woo-verzoek in. De bestuurlijke aangelegenheid betreft het 

personeels- en integriteitsbeleid van de Algemene Rekenkamer, en het toezicht daarop. Meer in het 

bijzonder gaat het om de nevenwerkzaamheden van de president van de Algemene Rekenkamer, de 

heer Arno Visser. 

Vorig jaar heeft de heer Visser bij het provinciebestuur van Limburg gesolliciteerd naar de functie van 

voorzitter/lid van de commissie Bestuurscultuur Limburg. Hij is in de functie van voorzitter benoemd. 

Het betrof een nevenwerkzaamheid waarvoor hij een betaling heeft ontvangen. Voorts zijn tussen 

hem en de provincie Limburg afspraken gemaakt omtrent de vergoeding van gemaakte onkosten. 

Ik verzoek om een digitaal kopie (in PDF) van alle documenten die direct of indirect samenhangen 

met de werkzaamheden die de heer Visser verricht heeft ten behoeve van de genoemde commissie 

(en de publiciteit daarover), zoals aanwezig op of onder de Algemene Rekenkamer. Dat alles in de 

ruimste zin van het woord. 

Het betreft onder meer alle interne en externe correspondentie/documenten, in welke vorm dan ook 

vastgelegd, tussen de heer Visser en derden, voorafgaand, tijdens en na afloop van de opdracht (tot 

heden 2 mei 2022). Tot de stukken die ik graag ontvang reken ik nadrukkelijk verstuurde en 

ontvangen berichten via WhatsApp, Signal, SMS en e-mail, verstuurd en ontvangen op telefoons, 

tablets en computers die de heer Visser vanwege zijn functie als voorzitter van de Algemene 

Rekenkamer kan gebruiken. 

Tevens verzoek ik om de notulen, correspondentie en andere documenten van de vergaderingen van 

het College van de Algemene Rekenkamer en de (leden van) Ondernemingsraad van de Algemene 

Rekenkamer voor zover direct of indirect betrekking hebbende op bovengenoemde 

nevenwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande mediapublicaties.  

Tevens verzoek ik om een afschrift van de verlof- en/of afwezigheidsdagen van de heer Visser, zoals 

geregistreerd door de Algemene Rekenkamer tussen 1 januari 2021 en heden, de declaraties van de 

heer Visser, zoals ingediend bij de Algemene Rekenkamer tussen 1 januari 2021 en heden, alsmede 

de rittenstaten (datum, tijdstippen, vertrekpunt en bestemming reis) van zijn dienstauto in diezelfde 

periode.  

 

 

 

 




