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Onderwerp Uw Wob-verzoek

Ons kenmerk
466755
81j beanlwoardlng de datum
en ons kenmerk eermelden.

Wilt u slechts éen zaak in uw
brief behandelen.

Geachte
In uw brief van 17 oktober 2013, ontvangen op 18 oktober 2013, heeft u met een beroep op
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht.
U vraagt om informatie zoals door u als volgt omschreven:
1. “Een kopie van het Rolodex-dossier;
2.
Vergaderstukken, gespreksverslagen, notulen, telefoonnotitles en andere stukken
waaruit blijkt dat de rol van de heer Demmink als verdachte in zedenzaken is
besproken op het ministerie/ministeries;
3.
Stukken waaruit blijkt wat er is besproken over deze zaak binnen het ministerie op
momenten waarop de heer Demmirik in het nieuws kwam met verhalen over zijn
voorliefde voor minderjarige jongens.”
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 29 oktober 2013, kenmerk
445273. In de brief van 13 november 2013, kenmerk 451619 Is de beslisterrnijn met vier
weken verdaagd. Op 5 december 2013 heeft u telefonisch contact gehad met
van het Parket-Generaal van het openbaar ministerie. In dat gesprek heeft u
Ingestemd met verdere verdaging van de beslistermijn tot 25 december 2013. Dat Is schriftelijk
bevestigd bij brief van 11 december 2013, kenmerk PAG/BJZ/44901.
Hiermee doe Ik u mijn besluit toekomen voor zover dit betrekking heeft op informatie die bij
mijn ministerie berust. Voor wat betreft de informatie over het Rolodex-dossier ontvangt u een
afzonderlijk besluit.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Ingevoige 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 werkzame dienst Instelling of bedrijf. Een dergelijk verzoek wordt Ingewilligd
met inachtnemlng van de ultzonderingsgronden en beperkingen dle zijn opgenomen in artikel
10 en 11 van de Wob.

Besluit
Ik wijs uw verzoek om informatie genoemd onder 2 en 3 af. Er zijn geen documenten
aangetroffen die vallen onder de reikwijdte van uw verzoek.
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Overwegingen
Ad 2.

De heer Demmink is niet aangemerkt als verdachte in zedenzaken. Er Is dan ook geen
Informatie over gesprekken over dit onderwerp op het ministerie/ministeries.
Ad 3.

Binnen het ministerie is gezocht naar informatie dle onder de reikwijdte van dit onderdeel van
uw verzoek valt. Er Is geen Informatie aangetroffen.
Hiermee ver-trouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd. Over de openbaarmaking van
Informatie betreffende het Rolodex-dossier ontvangt u een afzonderlijk besluit.
Hoogachtend,
De Minister van

C.N. Roes
ging en Rechtshandhaving

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.
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