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Betreft: de Nationale ombudsman / Wob-verzoek

Geachte heer Kortmann, 

In het verlengde van mijn brief van 5 november 2021 doe ik u bijgaand een volgend 
verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toekomen. Ter 
toelichting daarop het volgende. Zoals ik in mijn eerdere brief reeds aangaf plaatst de 
heer Doonstra op basis van de minder plezierige ervaringen die hij met de Nationale 
ombudsman heeft opgedaan een aantal vraagtekens bij het functioneren van deze 
voor de burger zo belangrijke instantie, reden waarom hij ons heeft verzocht om op 
zoek te gaan naar het antwoord op de vragen die in dit verband zijn gerezen. Hoewel 
wij deze vragen uiteraard het liefst beantwoord zouden zien door de Nationale 
ombudsman zelf zijn wij daarbij op het probleem gestuit dat de heer Van Zutphen zich
zozeer boven de wet en de normen die hij voor behoorlijk overheidsoptreden heeft 
geformuleerd verheven voelt dat hij onze herhaalde verzoeken om informatie niet 
heeft willen beantwoorden. Ook op de brief die u bijgaand aantreft in kopie hebben wij
daardoor zelfs geen ontvangstbevestiging mogen ontvangen. Aangezien de Nationale 
ombudsman zelf niet onder het bereik van de Wob valt ontkomen wij er dankzij de 
opstelling van de heer Van Zutphen, hoe vervelend wij het op zichzelf ook vinden om 
u daarmee lastig te vallen, ook nu weer niet aan om een bestuursorgaan als dat van u
te benaderen wanneer wij de informatie willen bemachtigen die wij nodig hebben in 
het kader van ons onderzoek naar het functioneren van zijn organisatie. Ik vertrouw 
er gaarne op dat u daar begrip voor zult hebben en sta wederom tot uw beschikking 
wanneer u nog vragen heeft.

Hoogachtend,

Stichting de Verbeelding onderschrijft de Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties en streeft in dit verband onder meer naar het terugdringen van het gebruik van papier 
en inkt. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u deze brief niet wilt uitprinten of 
fotokopiëren en wanneer u haar wilt beantwoorden via ons e-mailadres. Doet u mee?
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