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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Datum 24 januari 2014 brief behandelen.

Onderwerp Bezwaarschrift

Geachte

Bij brief van 3juli 2013, ontvangen op 4juli 2013, heeft u namens uw
cliënt (hierna:
een bezwaarschrift ingediend tegen mijn besluit van 18 juni 2013 met
kenmerk 398229. Op 12 november 2013 heb Ik op uw bezwaarschrift
beslist.

In mijn besluit op uw bezwaarschrift heb ik u meegedeeld dat na mijn
primaire besluit van 18 juni 2013 tot op het moment van mijn besluit op
het bezwaarschrift twee nieuwe declaraties voor kosten van juridische
bijstand van de oud secretaris- generaal van mijn ministerie zijn
ontvangen. Deze dateren van 12 september 2013 en 7 oktober 2013.
Hoewel een Wob-verzoek slechts betrekking heeft op documenten die
bestaan op het moment van het verzoek heb ik de declaratie van 12
september 2013 openbaar gemaakt. Ten aanzien van de declaratie van 7
oktober 2013 heb ik op grond van artikel 4;8 van de Algemene wet
bestuursrecht een derde belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn
zienswijze over openbaarmaking te geven.

Inmiddels is mij gebleken dat de derde belanghebbende geen bezwaar
heeft tegen openbaarmaking van de declaratie van 7 oktober 2013. Ik
maak deze declaratie openbaar. Op de declaratie heb ik het privé-adres
van de heer Demmink en andere persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.
Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is ten
aanzien van deze persoonsgegevens zwaarder dan het belang van
openbaarmaking. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e,
van de Wob blijft openbaarmaking van deze gegevens achterwege.

De declaratie van 7 oktober 2013 heb Ik bij dit besluit gevoegd.

Besluit
De declaratie van 7 oktober 2013 voor kosten van juridische bijstand aan
de oud secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
maak ik openbaar met uitzondering van de daarop vermelde
persoonsgegevens.
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Hiermee vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de
indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de
dagteken Ing, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet
worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en Justitie, t. a. v. Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301,
2500 EH Den Haag.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector 3urldische Zaken

Hoogachtend,
de Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

Datum
24januari 2014

Ons kenmerk
476353

directeur-generaal Rechtspleging en
Rechtshandha ving
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Voor de werkzaamheden in de periode van 1 september 2013 tot en met 30
september 2013.
Werkzaamheden :Aigemeen, Bespreking, Correspondentie, Reistijd, Studie, Telefoon.

Honorarlum
Honorarlum
Honorar1um
Kantoorkosten
Verschaften

Betaling binnen 14 dagen onder verrn&ding van het declaratienummer op rekeningnummer
22.58.66.099 van F.van Lanschot Bankiers ten name van Wladlmiroff Advocaten NV.
IBAN: NL63FVL.B0225866099. BIC: FVLBNL22. BTW-nummer: NL8145.78.032.B.01.

DEcLAMATIe Nr.

DOSSIER Nr.

ZAAKNAAM

Datum 7 oktober 2013

€
€
€
€
€

€

7.175,00
2100,00
1.050,00

619,50
120,00

Omzetbelasting 21,00% over € 11.064,50 €

Te betalen

11.064,50
2.323,55

€ 13.388,05
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