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Besluit: verzoek om informatie valt niet onder de Wet open overheid 

In uw verzoek, door mij ontvangen op 22 oktober 2022 heeft u gevraagd om 

informatie openbaar te maken over het bewijs van de "gratie Gods". De formule “bij de 

gratie Gods”" is in wetgeving opgenomen. U ontvangt graag het bewijs van deze "gratie 

Gods". 

Besluit 

Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wet open overheid (Woo). Ik wil dit 

graag toelichten. Uw verzoek houdt verband met het voorstel van rijkswet van het 

toenmalig lid van de Tweede Kamer Van Veldhoven tot regeling van de formulieren van 

afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de 

Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet (Rijkswet 

afkondigings- en kennisgevingsformulieren). Dat wetsvoorstel en de bijbehorende 

memorie van toelichting zijn digitaal te vinden onder Kamerstuk 34380, nr. 1-3. Hierbij 

voeg ik een link naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34380-3.html. 
  

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 3 maart 2016 over dat 

wetsvoorstel een advies uitgebracht. Dat advies kunt u vinden op 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@116941/w03-16-0001-i/. 
  

Deze informatie is al openbaar en voor iedereen toegankelijk. Aan gezien de Woo alleen 

van toepassing is op informatie die (nog) niet openbaar is, valt uw verzoek niet onder de 

reikwijdte van de Woo. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kan u contact opnemen 

met de Woo-contactpersoon van de Raad van State via telefoonnummer 070 — 426 42 

51. Kijk voor meer informatie over de Woo-procedure op 

www.raadvanstate.nl/wetopenoverheid. 

De Raad van State, 

namens deze, 

drs. P.B. Feenstra 

Directeur Bestuursondersteuning 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift 

indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: 

Raad van State, t.a.v. de adviseur bezwaren Woo, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

Op https://www-rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en- 

antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid kunt u zien waar een bezwaarschrift aan 

moet voldoen. 

(geanonimiseerd)


