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Onderwerp Uw Wob-verzoek

Bij beantwocrding de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts édn zaak In uw
brief behandelen.

Geachte

In antwoord op uw faxbericht van 3 januari jongstleden deel ik u het volgende
mee.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur vraagt ii om openbaarmaking
van de volgende documenten die te maken hebben met de aangifte wegens
bekiaddlng pand Den Haag:

1. de ontbrekende pagInas 1 tot en met 20 van de bij het artikel op
www.klokkenlulderonllne,nl gepubliceerde aangifte;
2. de documenten, richtlijnen en protocolien, die legitimeren dat een werknemer
van het Ministerie van Justitie verordonneerd kan worden namens de secretaris-
generaal aangifte te doen;
3. de documenten, richtlijnen en protocollen dle aantonen dat het Ministerie een
belang had bij het doen van aangifte;
4. de documenten, richtlijnen en protocollen die legitimeren dat het Ministerie van
Justitie opdracht kan geven tot het laten verwijderen van de aangebrachte
graffiti;
5. de documenten en nota’s die inzage geven over de opdracht aan het
schoonmaakbedrijf en de kosten van deze schoonmaakactie.

8eoordeiing van uw verzoek

Ad 1
Ik beschik niet over de gevraagde documenten. De aangifte Is gedaan bij de
politie Haagianden. De ontbrekende pagina’s, zo dle bestaan, berusten aldaar.

Ad 2.
Ik beschik niet over de gevraagde documenten. Er Is namelijk geen aangifte
gedaan namens de secretaris-generaal, maar als vertegenwoordiger van de heer
mr. 3. Demmlnk als privé persoon. Het staat een iedr vrij een ander aan te
wijzen als vertegenwoordiger.
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Ad 3
Ik beschik niet over de gevraagde documenten. Mijn ministerie heeft namelijk
geen aangifte gedaan van de bekiadding van het pand in de Wei
heeft mijn ministerie aangifte gedaan van de bekladding van het pand
Schedeidoekshaven 100 In Den Haag.

Ad 4
Ik beschik niet over de gevraagde documenten.

Ad 5
Indien een medewerker van mijn ministerie met zo’n geval te maken krijgt,
brengt het goed werkgeverschap met zich mee dat ik deze kosten vergoed. Dat Is
niet anders wanneer het gaat om de secretaris-generaal.

Ingesloten treft u de gevraagde deciaratie aan. Over meer documenten beschik ik
niet.

AIg.m.n. IdIng

Datum
3 bruar) 2011

Ors kanm.rk
5683492111

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

‘eiiigheid en Justiti—
Hoogachtend,f
De Minister

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit Is betrokken, bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn
naam en adres, de dagtekening1een 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. Bureau
Secretaris-Generaal, postbus 20301g 2500 EH Den Haag.
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