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Geachte heer Verlaan,
Bezoekadres

Op 2 februari 2006 heeft u telefonisch een verzoek ingediend bij mijn ministerie
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur. U
verzoekt om "de adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur over
de transparantie bij benoemingerf. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u
als volgt.
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Ik besluit om de informatie neergelegd in mijn adviesaanvraag van 13 januari
2005 met als onderwerp "Benoemingen in het openbaar bestuur, kenmerk 20050000000082, gericht aan de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur,
openbaar te maken. U treft het onderhavige document en de daarbij behorende
twee bijlagen bijgevoegd aan.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de Secretaris-Generaal,

J.
Tegen het in deze brief genomen besluit op het verzoek om informatie ken een leder wiens belang
rechtstreeks bij dtt besluit betrokken is, binnen zes weken na de dag van de verzending van dtt bestuit
bezwaar maken. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een
bezwaarschrift bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011. 2500
EA te Den Haag. Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht, te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaarschrift rust. te bevatten. Zo mogelijk wordt een kopie van het bestreden besluit
bijgevoegd.
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