	
  
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Amsterdam, 22 april 2013

Uw kenmerk: 371967

Zijne Excellentie,
Bij brief van 9 april jl. (uw kenmerk 371967) ontving de Stichting uw antwoord op het WOB-verzoek
van 1 februari jl.
In uw antwoord heeft u bevestigd dat de Staat heeft besloten om de kosten die oud secretaris-generaal
mr. Demmink uitgeeft aan de juridische procedure, welke hij heeft aangespannen tegen redacteuren
van het Algemeen Dagblad en de uitgeverij AD Media, te vergoeden.
Deze procedure is op 4 februari jl. aanhangig gemaakt voor de rechtbank Rotterdam (rolnummer
C/10/419404).
Naar aanleiding van dit antwoord heeft de Stichting het volgende aanvullend verzoek om informatie,
op de voet van art. 3 WOB:
Afschriften van alle schriftelijke besluiten, stukken, correspondentie en documenten, als ook een kopie
van geluidsopnames welke betrekking hebben op de opeenvolgende besluiten
die door of namens de Minister van Veiligheid en Justitie en/of door of namens de Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie zijn genomen teneinde de juridische kosten van mr. Demmink te vergoeden, een
en ander in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot:
−
−

afschriften van de opeenvolgende besluiten genomen op de voet van art. 69 van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement, ten faveure van mr. Demmink;
afschriften van correspondentie en overeenkomsten met de heer Demmink inzake de
vergoeding van diens juridische kosten, zowel in het kader van de procedure tegen het
Algemeen Dagblad als in het kader van andere zaken;
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−

afschriften van facturen inzake juridische kosten die op naam zijn gezet van, c.q. geadresseerd
zijn aan (enig orgaan en/of functionaris van) het Ministerie van Veiligheid en Justitie en welke
betrekking hebben op de heer Demmink, althans op de jegens hem geuite verdachtmakingen
van seksueel misbruik.

De Stichting dringt er op aan dat de wettelijke termijn voor antwoord op dit aanvullende WOBverzoek ditmaal wordt geëerbiedigd.
Ik zie uw volledige antwoord dan ook graag uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze brief
tegemoet.
Hoogachtend,

Stichting De Roestige Spijker
Robert Rubinstein, voorzitter

