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Geachte heer Rubinstein, 

I n  uw brief van 1 februari 2013 , ontvangen op 4 februari 2013, heeft u met een beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht naar aanleiding van 
publicaties in het Algemeen Dagblad van 6 oktober 2012 en volgende over de oud secretaris- 
generaal van mijn ministerie. 

U vraagt om de volgende informatie: 
1. afschriften van notities, rapporten of andere schriftelijke stukken naar aanleiding van 

publicatie in het Algemeen Dagblad van 6 oktober 2012 en daaropvolgende publicaties 
aangaande de beschuldigingen aan het adres van mr. Demmink; 

2. informatie over financiele en/of juridische ondersteuning vanuit de overheid ten 
behoeve van mr. J. Demmink naar aanleiding van tegen hem gerichte beschuldigingen 
en 

3. afschriften van notities en rapporten, die zijn gemaakt in het kader van het onderzoek 
naar beschuldigfngen jegens mr. J. Demmink in de periode tot en met heden. Dit 
verzoek strekt zich derhalve uit over de gehele loopbaan van mr. J. Demmink. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van i5 februari 2013, kenmerk 
353360. I n  de brief van 28 februari 2013, kenmerk 360596, is de beslistermijn met vier 
weken verdaagd. Over de afdoening van dit verzoek hebt u op 21 en 26 maart 2013 telefonisch 
contact gehad met mijn medewerker, L.J. Vogelaar. I n  het telefoongesprek van 21 maart 2013 
stemde u in met verdere verdaging van de afdoeningstermijn tot 12 april 2013. De inhoud van 
het telefoongesprek van 21 maart 2013 is bevestigd in mijn brief van 25 maart 2013, kenmerk 
368013. Bij brief van 26 maart 2013 heeft u mij meegedeeld dat u nlet instemt met verdere 
verdaging van de afdoeningstermijn. Bij brief van 27 maart 2013, kenmerk 369625 heb ik 
aangegeven dat ik voor 12 april 2013 een beslissing neem. 

Wettelijk kader 
Uw vetzoek vak onder de reikwijdte van de Wob. Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob 
kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke 
aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan wer me dienst instelling of bedrijf. 'ga 
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Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd met inachtneming van de uitzonderingsgronden en 
beperkingen die zijn opgenomen in artikel 10 en 11 van de Wob. 

Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c, van de Wob blijft het verstrekken van 
informatie achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door 
natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 
Ingevolge artikel 10, tweede ild, van de Wob blijft informatieverstrekking onder meer 
achterwege indien het beiang daarvan niet opweegt tegen het belang van: 

e. eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden. 

Op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob, wordt uit documenten, opgesteld ten behoeve 
van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persooniijke 
beleidsopvattingen. 

Informatie die ai openbaar is gemaakt valt niet onder de reikwijdte van de Wob. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 8 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. I n  dit besluit wordt 
verwezen naar de mrresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document 
duidelijk is wat is besloten. 

m l u i t  
I k  heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht 
opgenomen in de documenten met nummers 5 tot en met 8 gedeeltelijk openbaar te  maken. 
Voor het overige wijs ik uw verzoek af. De documenten met de nummers 2,3 en 4 zijn al 
openbaar gemaakt. Zij vallen niet onder de reikwijdte van de Wob. 

Overwegingen 
Ad l. Stukken naar aanleiding van publicatie in het Algemeen Dagblad van 6 oktober 
2012 en daaropvolgende publicaties 
Naar aanleiding van dit onderdeel van uw verzoek zijn 2 documenten aangetroffen. Deze zijn 
als nummer 1 en 2 opgenomen op de inventarislijst. Nummer 1 betreft een memo van het 
Hoofd Bureau secretaris-generaal van mijn ministerie aan mij van 6 oktober 2012 met een 
ambtelijk advies naar aanleiding van de berichtgeving in het AD over de oud secretaris- 
generaal van mijn ministerie. Hierover verstrek ik geen informatie omdat het een document 
betreft dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad over de onderhavige bestuurlijke 
aangelegenheid en persooniijke beleidsopvattingen bevat. Deze komen tot uitdrukking in de in 
het document opgenomen opvattingen, voorstellen en conclusies. Voor zover er ook feitelijke 
informatie is opgenomen in dit document is deze zodanig verweven met de persooniijke 
beleidsopvattingen dat deze niet voor afionderlijke openbaarmaking in aanmerking komt. 
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Document nummer 2 betreft een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 8 oktober 
2012 over de berichtgeving in het Algemeen Dagblad. Deze valt niet onder de reikwijdte van de 
Wob omdat deze al openbaar is gemaakt. Bij wijze van serviceverlening heb ik een kopie van 
deze brief bij dit besluit gevoegd. 

Ad 2. Informatie over financiële en/of juridische ondersteuning vanuit de overheid 
ten  behoeve van mr. J. Demmink naar aanleiding van tegen hem gerichte 
beschuldlgingen 
Naar aanleiding van dit onderdeel van uw verzoek heb ik zes declaraties inzake juridische 
bljstand aan mr. l. Demmink, verleend door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. in verband met publicaties betreffende de heer Demmink aangetroffen. Deze 
zijn onder de nummers 3 tot en met 8 opgenomen op de inventarislijst. 
Uit de administratie van mijn ministerie blijkt dat zes declaraties van de Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. betreffende rechtsbijstand en advies aan mr. Demmink voor rekening van mijn 
ministerie zijn genomen. Deze declaraties dateren van 31 augustus 2004, 31 juli 2007, 5 
september 2008,4 febNaI'i 2009, 12 mei 2009 en 19 februari 2013. 
Kopieën van deze declaraties treft u hierbij aan. De dedaraties van 31 augustus 2004 en 31 
juli 2007 heb ik reeds op 6 november 2007 openbaar gemaakt. Deze vallen derhalve niet onder 
de reikwijdte van de Wob. Om u ter wille te  zijn heb ik deze desalniettemin bij di besluit 
gevoegd. De overige declaraties maak ik eveneens openbaar. De speaficatie, die bij declaratie 
van 19 f e b ~ a r i  2013 is gevoegd maak ik op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder 
c, van de Wob niet openbaar omdat daaruit bedrijfsgegevens van het betrokken 
advocatenkantoor kunnen worden afgeleid. Ook kan openbaannaking van de specificatie 
leiden tot onevenredige benadeling van betrokken als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef 
en onder g, van de Wob. Het belang om onevenredige benadeling te voorkomen weegt 
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. 
Op de declaraties is het privé-adres van de heer Demmink onleesbaar gemaakt. Het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt 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 openbaamaking van deze gegevens achterwege. 
Ter toelichting merk ik het volgende op. Mijn ambtsvoorgangen en ik hebben tot betaling van 
deze declaraties ten laste van de begroting van dit ministerie besloten met toepassing van 
artikel 69, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Dit artikel geeft de 
bevoegdheld een ambtenaar naar billijkheid schadeloos te stellen, kosten te vergoeden of 
overigens een geldelijke tegemoetkoming te verlenen. Toepassing van die betallng achtten wij 
aangewezen omdat moet worden aangenomen dat mr. Demmink voorwerp van de publicaties 
werd in verband met zijn functie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Ad 3. Afschriften van notities e n  rapporten, die zi jn gemaakt in het  kader van het  
onderzoek naar beschuldigingen jegens mr. J. Demmink in de  perlode t o t  en met  
heden. 
I n  dlt onderdeel van uw verzoek heeft u geen bestuurlijke aangelegenheid vermeld, terwijl een 
Wob-verzoek daar wei betrekking op behoort te hebben. Onder bestuurlijke aangelegenheid 
wordt verstaan een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, 
daaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering daarvan. 



Directle Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Datum 
9 april 2013 

Ons kenmerk 
371967 

De documenten, genoemd onder 2 tot en met 8 treft u bij dit besluit in kopie aan. De 
openbaar gemaakte stukken worden op www.riiksoverheid.n geplaatst. 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
Hiermee vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
namens dez 

G.N. Roes 

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 dagtekening, 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. 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Nr. 4 

Vaststelling van de begrotingsstaten ven het 
Ministerie van Veiliaheid en Justitie (V11 voor het - 
jaar 2013 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 
Den Haag, 8 oktober 2012 

Ik hecht eraan uw Kamer te informeren naar aanleiding van de bericht- 
geving in de media over de secretaris-generaal van mijn ministerie. 

In deze artikelen, die kennelijk voortbouwen op eerdere publicaties, zijn 
ernstige aantijgingen geuit tegen de betrokken ambtenaar. In mijn brief 
van 3 oktober jl. (Kamerstuk 33 400 Vi, nr.3lberichtte ik uw Kamer over het 
feit dat mijn ambtsvoorgangers en ik ons steeds op het standpunt hebben 
gesteld dat de aard van de functie van betrokkene noopt tot alertheid. 
Uitgangspunt is steeds geweest dat wat onderzocht moest worden, is 
onderzocht. Gelet op de aard van de aantijgingen zijn de onderzoeken 
verricht door de AIVD, de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. De 
uitkomst van al deze onderzoeken is steeds geweesi dat er geen begin van 
juistheid is gebleken ten aanzien van de geruchten en aantijgingen. 

Geheel in lijn met het hiervoor weergegeven uitgangspunt, heb ik de 
betrokken instanties verzocht te bezien of zii in de recente artikelen 
aanleiding vinden om hetzij terug te komen-op eerder ingenomen 
standpunten, hetzij enig nieuw onderzoek te verrichten. Het antwoord op 
deze vraag luidt ontkennend. 

Onze rechtsstaat voorziet in een uitgewogen en bewezen stelsel van 
mogelijkheden om op te komen tegen onrecht en om vermoedens van 
onrecht aan de orde te stellen. Daartoe behoren de mogelijkheden om 
aangifte van een strafbaar feit te doen en om bij de onafhankelijke rechter 
een klacht in te dienen indien een aanaifte niet leidt tot een oosoorinoson- - . . 
derzoek of tot strafvervolging. 

Aan de andere kant biedt onze rechtsstaat ook bescherming tegen 
ongefundeerde aantijgingen. Deze bescherming geldt onverkort ook voor 
de betrokken ambtenaar. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013.33 400 VI, nr. 4 



Zoals ik aan het slot van mijn brief van 3 oktober jl. aangaf, is van enige 
grond voor de juistheid van de beschuldigingen niet gebleken. Deze 
conclusie onderschrijf ik nog steeds. Het is ook om die reden dat ik de 
secretaris-generaal van mijn ministerie volledig steun bij het treffen van 
rechtsmaatregelen tegen de publicaties. 

Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De minister van Veiligheid en Justitie, 
I. W. Opstelten 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013. 33 400 VI, nr. 4 





Declaratie 

Vmzaeb betallnp bbinan 14 dagen 
By betaling s.v.p. dedamCenummer meiden  

uw ref. 
Uw B W  nr. 
Dorotanr. 202nmW 
Whak Menmet3lì)unl2OD7 

Betreft Demmink ll Advies 

Verschuldigd aan De Brauw Blacksbne Westbroek N.V. we$eric: 
juridische bijstand 

Honorarium 

Belaste verschotten 

BTW lQ.0 % 

Totaal 

DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

EUR 7.280,OO 

364,OO 

EUR 7.644,ûû 

l Hel hoofd ven r exoprd 
m a  de w!rrîchtc d er. keurt 
deze lectuur / dec 



Advocaten 
Notarissen 
Belastingadviseurs 

Declaratie 

Dalum S september 2008 
Dedaralienr. 13110167 

Uw ref. 
Uw B1W nr. 
Dossiemr. 20299669 
Tijdvak tol en me1 30 juni 2008 

DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

V e m k e  betaling binnen 14 dagen 
Bij betaling s.v.p. dedaratienummer vermelden 

Betrefi Demmink l l  Advies 

Verschuldigd aan De Brauw Blackstone Westbrnek N.V. wegens: 
juridische bijstand 

Honorarium 

Belaste verschotten 

EUR 2.000,OO 

100.00 

Zuid-Hollandlaan 7 
Postbus 90851 
2509 LW Den Haag 

BTW 19,O % 

Totaal 

EUR 2.100,OO 

399,OO 

EUR 2.499.00 

MmoeksbelaQ U- 14d.psn iip F a i  Bank N. 24.5273738. FaNSBank. BlaakS5. N 1 3  Ge Rolladilm. 
!BAN: NUI%FTSB 0 ~ 4 ~ ~ 7 ~ 7 3 1 ) .  BIC FTSBNUR. 



Advocaten 
Notarissen 
Belastingadviseurs 

Declaratie 
DE BRAUW 

BLACKSTONE 
WESTBROEK 

Tripolis 300 
Burgenveeshuispad 301 
Postbus 75084 
1070 AB Amsterdam 

Datum 4 februari 2009 
Declaratienr. 131i6193 

Uw rei. 
Uw BTW nr. 
Dosslemr. 20299869 
Tijdvak tot en met 1 januari 2009 

Verzoeke betaling binnen 14 dagen 
Bij betaling s.v.p. dedaraiienummer vermeiden 

Betreft Demmink ll Advies 

Verschuldigd aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. wegens: 
juridische advies 

Honorarium 

Belaste verschotten 

EUR 2.000,OO 

100,oo 

B M I  19,0% 

Totaal 

EUR 2.100,OO 

399,OO 

EUR 2.499,OO 

verzaeksbstanng mnn 14 -mop  mi m k  nr.z4.52.76738. FoiUr esnk u s s k ~ ~  3011 GB Rc&idam 
IW: N U 9  FTSB01452757 38. BIC! FTSBNUR. 
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AdvDcaten 
Notarissen 
Belastingadviseurs 

Declaratie 
DE BRAUW 

BLACKSTONE 
WESTBROEK 

Tripolis 300 
Burgermeshuispad 301 
Postbus 75084 
1070 AB Amsterdam 

Datum 12 mei 2009 
Declaratienr. 13121562 

Uw ref. 
Uw B W  nr. 
Dwsiemr. 20299869 
Tijdvak tol en met 1 apnl2009 

Verroeke betaling binnen 14 dagen 
Bi] betaling s.v.p. deciaratienummer vermelden 

Betrefi Demmink ll Advies 

Verschuldigd aan De Brauw Blackstone Westbmek N.V. wegens: 
juridische bijstand 

Honorarium 

Belaste verschotten 

EUR 1.800,OO 

90.00 

BTW 19.0 % 

Totaal 

EUR 1.890,OO 

359,lO 

EUR 2.248,lO 

varioaks bwüwinp Snml ldqanap  FoM3 B n X  nr M.62.75.738. Fonir Bnh. BI.s*555,3111 G8 R&mm 
,BAN NL69 RSBOU52757 YI. BIC: FEBNUR. 
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Advocaten 
Notarissen 
Belastlngadv[seurs 

DE BRAUW 
BLACKSTONE 

W,ESTBROEK 

Claude Debussyisan 80 
Postbus 76084 
1070 As Amslerdm 

Datum: 19 februari 201 3 Uw referentie: 
Oeclaratienummer: 131 7761 0 Uw BTW-nummer. 
Oosslernummer: 20557027 Contactpersaan: J. Oernrnink 

Tijdvak: tot en met 31 januari 2018 

Verzoeke betaling binnen 30 dagen onder vermeiding van het declaratienummer 

Betreft Demrnlnk /AD 

Verschuldigd aan De Brauw Blackstone Westbrnek N.V. wegens: 
Iuridlsche bljstand 

Honorarium 
Belaste verschotten 

EUR 7.295,OO 
384.75 

B W  21 % 

Totaal 

EU R 7.659,75 

1.608,55 

EUR 9.268.30 
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