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Betreft: Woo-verzoek

Geachte heer, mevrouw,

Begin dit jaar hebben wij uw organisatie er via Twitter op geattendeerd dat zij de 
verantwoording van haar bestuurskosten over de jaren 2015, 2016, 2017, 2019 en 
2020 niet op haar website had gepubliceerd, iets wat haaks staat op de notitie 
Voorzieningen ambtsdragers die wel op die website staat. Voor de jaren 2015 tot en 
met 2017 is deze omissie vervolgens hersteld. Een overzicht echter van de 
bestuurskosten die in 2019 en 2020 zijn gemaakt was tot deze week nog steeds niet 
op uw website te vinden.
  Eveneens via Twitter heeft een zekere ^FAN ons laten weten dat de cijfers over 2019
en 2020 eerst op uw website zouden komen te staan wanneer daar ook die over 2021 
zouden worden vermeld. Wat dat voor onzin is weet ik niet, maar wat ik wel weet is 
dat in eerdergenoemde notitie staat dat '[d]e gemaakte bestuurskosten […] jaarlijks 
in het eerste kwartaal [worden] gepubliceerd op de website van de Nationale 
ombudsman' en wat ik voorts weet is dat het ook voor het jaar 2021 niet van een 
tijdige publicatie is gekomen. Uw organisatie is inmiddels dan ook niet alleen voor wat
betreft de jaren 2019 en 2020, maar ook voor het jaar 2021 in gebreke gebleven. Dat
is allemaal niet zo fraai en vergroot uiteraard slechts onze interesse in die 
bestuurskosten. Want wat heeft de Nationale ombudsman te verbergen dat hij over 
het publiceren van die cijfers zo moeilijk doet?
  Om een en ander nader in kaart te kunnen brengen verzoek ik u, waar nodig met 
een beroep op de Wet open overheid (Woo), om mij in kopie te verstrekken de 
verantwoording van de bestuurskosten over het jaar 2021 alsmede alle documenten 
die aan deze verantwoording en die over de jaren 2019 en 2020 ten grondslag liggen. 
Daarnaast ontvang ik gaarne in kopie alle documenten waaruit blijkt dat en op welke 
wijze uw algemeen directeur met betrekking tot die bestuurskosten de controle en 
verantwoording heeft verricht die zij gegeven het gestelde in meergenoemde notitie 
voor haar rekening heeft behoren te nemen. Voorts verzoek ik u om mij in kopie te 
verstrekken alle bij uw organisatie berustende documenten waarin informatie is 
neergelegd die betrekking heeft op de tweets die wij ter zake met de Nationale 
ombudsman hebben gewisseld en op de werkzaamheden die naar aanleiding van die 
tweets zijn verricht. Ten slotte verzoek ik u om mij in kopie te doen toekomen alle 
documenten die verband houden met de gang van zaken die heeft geresulteerd in het 
achterwege laten van de publicatie van de bestuurskosten op de wijze die in uw 
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notitie is voorzien. Ik dank u bij voorbaat voor de te nemen moeite.

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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