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Besluit: verzoek om informatie 

In uw brief van 28 augustus 2022, door mij ontvangen op 30 augustus 2022, stelt u de Raad 

van State in gebreke én verzoekt u uw brief van 15 juli 2022 te beantwoorden. 

Besluit 

Uw brief van 15 juli 2022 was aan de Afdeling bestuursrechtspraak gericht onder vermelding 

van het zaaknummer 202201948/1A3 en is daarom per abuis toegevoegd aan het dossier 

van uw zaak in plaats van aan mij doorgestuurd. Excuus voor de hierdoor vertraagde reactie. 

Ook uw brief van 28 augustus 2022 was aan de Afdeling bestuursrechtspraak gericht. U stelt 

een aantal vragen onder verwijzing naar de Wet open overheid (Woo). Zoals in artikel 2.2 lid 

1 onder d uit de Woo staat beschreven, is de Woo niet van toepassing op de Afdeling 

bestuursrechtspraak. Om die reden wijzen wij uw verzoek af. 

Over de voortgang van de behandeling van uw hoger beroep ontvangt u te zijner tijd nadere 

informatie. 

In uw brief van 15 juli 2022 refereert u verder aan uw brief van 11 mei 2021 aan de vice- 

president. De vice-president heeft die brief voor kennisgeving aangenomen. Hiermee is de 

ingebrekestelling afgedaan. 

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, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

drs. P.B. Feenstra 

Directeur Bestuursondersteuning Raad van State 

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)


