
Van: Arthur van der Hoeff  
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 16:42 
Aan:  
Onderwerp: WOB-verzoek  
 
Geachte mevrouw Stelling, 
 
Op 4 augustus jl. ontving ik uw schrijven van 1 augustus jl., waarin u de Dopingautoriteit in het kader van 
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt om inzichten te verkrijgen in de handel en 
wandel van Mark Rutte, koningin Máxima en Eduard van Zuijlen. Uw verzoek is bij ons geregistreerd met 
kenmerk . 
 
Uw verzoek 
U heeft verzocht om met betrekking tot genoemde personen de volgende informatie te verschaffen: 
-              data waarop shows en feestjes hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden; 
-              namen van locaties en namen van overige deelnemers; 
-              namen van slachtoffers, in aantallen slachtoffers, van mens en dier. 
 
Beoordeling verzoek en motivering 
Uw verzoek heeft betrekking op informatie die niet bij de Dopingautoriteit aanwezig is.  
Ingevolge artikel 1, onder a, gelezen in samenhang met artikel 3, eerste lid, van de Wob, kan een ieder 
een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot 
een bestuursorgaan. De verplichting tot openbaarmaking van documenten geldt uiteraard niet indien er 
bij het bestuursorgaan geen stukken aanwezig zijn die de gevraagde informatie bevatten.  
 
Besluit 
Ik wijs uw verzoek om informatie af op grond van artikel 3 van de Wob. 
 
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Dopingautoriteit 
voor deze, 
 
mr. A.A. van der Hoeff 
afdeling juridische zaken 
 
Bezwaar 
Dit bericht is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.  
Het bezwaarschrift moet - o.v.v. ‘Wob bezwaar’ - worden gericht aan: Dopingautoriteit, postbus 5000, 
2900 EA Capelle aan den IJssel, t.a.v. de voorzitter. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, het kenmerk, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. 
 
  
 
  



Deze e-mail, inclusief enige bijgevoegde documenten, attachments en/of vorige e-mails, kan vertrouwelijke informatie 
bevatten. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, noch een persoon verantwoordelijk voor het doorgeven van voornoemde 
e-mail aan de bedoelde ontvanger, bent u hierbij op de hoogte gesteld van het feit dat u niet geautoriseerd bent deze e-
mail te lezen en dat het op enige wijze lezen, doorsturen, openbaar  maken, kopiëren, printen, verspreiden en/of 
gebruiken van de in deze e-mail opgenomen of aan deze e-mail bijgevoegde informatie, strikt is verboden. Indien u deze 
e-mail ontvangt en niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender hiervan direct telefonisch of per e-mail 
te verwittigen, alsmede de oorspronkelijke e-mail zonder deze op enige wijze te lezen en/of te bewaren, volledig te 
verwijderen. 
  
De Dopingautoriteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ter zake de verspreiding van informatie of documenten 
via e-mail. 
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