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Geachte heer de Winter,
Naar aanleiding van uw brief d.d. 25 mei jl. bericht ik u als voigt.
In onze brief van 14 april 2009 hebben wij aangegeven dat de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (verder VNG) geen mogelijkheden ziet u van dienst te zijn in uw verzoek om het
verstrekken van gegevens. Niet omdat de VNG hiertoe niet bereid zou zijn, maar eenvoudigweg

om

dat zij niet over die gegevens beschikt. Voor de wei binnen de VNG beschikbare gegevens over het
door u genoemde onderwerp, hebben wij u verwezen naar onze website.
Van een verplichting tot het overleggen van stukken op grand van wet of andere regelgeving isanders dan u in uw brief stelt- uitdrukkelijk geen sprake. Zoals toegelicht in de brief van 14 april 2009
is de VNG geen bestuursorgaan.

Dat de VNG geen bestuursorgaan

is, en ook niet zodanig kan

worden aangemerkt, is onlangs nog bevestigd door de rechtbank Haarlem.
Uw redeneringen alsook de daarvoor door u aangevoerde argumenten dat de VNG wei als
bestuursorgaan

zou moeten aangemerkt, zijn op meerdere punten onjuist en snijden geen hout. Met

name (ook) de stelling dat er sprake zou zijn van een situatie als genoemd in artikel 1a onder c van de
Wet openbaarheid van bestuur, is onjuist en mist iedere grondslag. De conclusies die u in uw brief
trekt, worden door de VNG dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
In vervolg op het bovenstaande geldt dat onze brief van d.d. 14 april 2009 geen besluit is in de zin van
de Aigemene Wet Bestuursrecht.

Er is voor de VNG derhalve geen reden uw brief van 25 mei jl. aan te

merken als een bezwaarsChrift in de zin van die wet. Een behandeling daarvan op een hoorzitting zal
dan ook niet plaatsvinden. Ook aan uw verzoek om vergoeding van kosten - zo die al zijn gemaaktzien wij geen gronden.

VNG Postbus 30435.2500

GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl

Ik beschouw de zaak hiermee als afgehandeld.
In het vertrouwen u met bovenstaande afdoende te hebben ge'lnformeerd.
Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

metvrien~

.J.G.M. de Vet
lid dir ctieraad
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