Willem-Simon van de Graaf
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Autar, C.P. [CPAutar@minszw.nl]
dinsdag 5 december 2017 8:26
'Willem-Simon van de Graaf'
RE: WOB verzoek; uw referentie 2017-0000167525

Geachte heer Van de Graaf,
Ik heb uw e‐mailbericht in goede orde ontvangen, waarvoor dank.
De documenten genoemd in de beschikking zijn de enige documenten die wij in bezit hebben.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mw. C.P. Autar
T. 0611049489 | E: cpautar@minszw.nl | afwezig op vrijdag

Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@gmail.com]
Verzonden: zondag 3 december 2017 14:29
Aan: Formoly, T.; Autar, C.P.
Onderwerp: FW: WOB verzoek; uw referentie 2017-0000167525
Geachte mevrouw Formoly en heer/mevrouw Autar,
Naar aanleiding van uw eerste besluit op 25 oktober had ik onderstaande mail met bijgaande bijlage naar mw.
Formoly gestuurd.
Op 29 november is een nieuw besluit genomen, maar daar ontbreekt nog steeds de melding van de asbestvervuiling
van de FUMO aan de arbeidsinspectie en eventuele respons daarop.
Kunt u mij bevestigen dat deze melding nooit bij u is aangekomen of kunt u een andere reden opgeven waarom deze
stukken in het besluit ontbreken?

Met vriendelijke groeten
Willem‐Simon van de Graaf
06‐17000856
Van: Willem-Simon van de Graaf [mailto:wsvandegraaf@gmail.com]
Verzonden: donderdag 26 oktober 2017 15:46
Aan: 'tformoly@minszw.nl'
Onderwerp: WOB verzoek; uw referentie 2017-0000167525

Geachte mevrouw Formoly,
Ik kreeg vandaag uw brief dat er geen documenten zijn aangetroffen die betrekking hebben op mijn WOB‐verzoek.
Uit bijgaande mail blijkt dat er toch minstens een mail of ander bericht van de FUMO naar u gestuurd moet zijn
tussen 4 en 17 oktober 2016.
Ik verzoek u dit nog een keer na te kijken.
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Met vriendelijke groeten
Willem‐Simon van de Graaf
06‐17000856

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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