
College van burgemeester en wethouders 

Gemeente Utrecht 

Postbus 10080 

3505 AB Utrecht

Per e-mail: wob@utrecht.nl

WOB verzoek 
Betreft: Mipim Cannes
Datum: 4 april 2022

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij dien ik namens de besloten vennootschap GS Magenta B.V., ook handelend onder 
de naam "GeenStijl”, een WOB-verzoek bij u in inzake het navolgende.

Inleiding

Uit openbare bronnen valt op te maken dat uw gemeente in 2022 heeft deelgenomen aan 
de "Le Marché International des Professionnels de L’immobilier”, afgekort MIPIM, te 
Cannes, Frankrijk.

Graag verzoek ik u verzoeker de navolgende documenten, informatie en andere 
bescheiden te doen toekomen, die zien op vorenbedoelde bijeenkomst en welke stukken 
zien op de periode vanaf het moment dat uw gemeente over deze stukken kwam te 
beschikken tot en met de datum van dagtekening van dit verzoek.

Verzoeken

1. Alle correspondentie, documentatie en bescheiden, daaronder begrepen e-mails,
Sms-berichten,brieven,

telefoonnotities en andersoortige communicatie en correspondentie, berustende 
bij en/of uitgewisseld met uw gemeente, medewerkers, ambtenaren, wethouders, 
de burgemeester, het college en raadsleden, ter zake vorenbedoelde bijeenkomst 
in Cannes. Het betreffen stukken die zien op de periode voor, tijdens en na de 
bijeenkomst, althans in ieder geval tot en met de dagtekening van dit verzoek.

Whatsapp-berichten, (gespreks)verslagen,

2. Alle facturen en andere financiële bescheiden (waaronder facturen en declaraties), 
ontvangen door en/of berustende bij uw gemeente, die zien op vorenbedoelde 
bijeenkomst te Cannes. Het betreffen dan in ieder geval, maar niet uitlsuitend, 
kosten die zien op vliegtickets, verblijfskosten, vervoerskosten en 
consumptiekosten.
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3. Interne stukken berustende bij uw gemeente en of haar organen en medewerkers, 
die zien op deelname aan vorenbedoelde bijeenkomst te Cannes, daaronder 
begrepen correspondentie met personen die namens uw gemeente hebben 
deelgenomen aan de bijeenkomst. Bij voorkeur wordt (ook) een lijst ontvangen van 
deelnemende personen aan de bijeenkomst en alle daaraan gerelateerde 
documenten en stukken, waaronder het kostenplaatje voor de gemeente om aan 
de bijeenkomst te kunnen deelnemen.

Indien uw gemeente en/of medewerkers van uw gemeente en/of personen in 
opdracht van uw gemeente ook in voorgaande jaren aan de bedoelde 
bijeenkomst te Cannes hebben deelgenomen, zien de verzoeken 1 t/m 3 tevens 
op bescheiden en corresepondentie met betrekking tot deelnames in deze 
voorgaande jaren, tenzij het om deelnames gaat langer dan 5 jaar geleden.

Bij voorbaat dank voor behandeling van dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

gemachtigde

Per adres:
Loon Management Int. BV 

Postbus 71297 

1008 BG Amsterdam
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