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Geachte heer Van de Graaf,

Bij brief van 6 oktober 2077 verzoekt u om alle correspondentie en documenten
die betrekking hebben op een bouwproject te Wirdum in opdracht van de
coóperatieve veeverbeteringsorganisatie C.R.V. te Arnhem, zowel ten tijde de
voorbereiding als de afhandeling van het bouwproject.
Met mijn brief van 9 oktober 2077 heb ik uw verzoek aangemerkt als een verzoek
ingevolgde de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Er zijn bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen documenten
aangetroffen met betrekking tot uw verzoek. Derhalve kan niet tegemoet worden
gekomen aan uw verzoek.

Dit besluit zal binnen vijf werkdagen na toezending geanonimiseerd worden
gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl en is via de volgende link op te zoeken.
http://www. rijksoverheid, nlldocu menten?trefwoord =&periode-van =&periodetot=&onderdeel= M inisterie+van +Sociale+Za ken +en +Werkqelegenheid&type= Wob-verzoek
Met vriendelijke groet,

de Minister van Sociale Zaken

Directeur WBIA
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Voor nadere informatie over deze beschikking kunt u terecht bij de in deze beschikking
genoemde contactpersoon.
Directie wetgeving,
Dit is een beschikking in de zin van artikel I:3,2e lid van de Awb. Overeenkomstig de Awb Bestuurtijke en Juridische
kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang Aanselegenheden
Bureau ondersteunins
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag
van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:
Datum

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

T.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden,
Bureau Ondersteuning
Postbus 90801

2 5 0Kï.

2017

Onze referentie
20L7-0000767525

2509 LV's-Gravenhage
(Fax 070 333 5116)
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de
Nederlandse taal te zijn gesteld. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet
op.
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in
pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande
"natte" handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand
mqet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij
voorkeur mettekstherkenning). Deze e-mail met bijlage moet gezonden worden naar: wbjabezwaren-bo-t1 @minszw. nl.
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