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VERTROUWELIJK 

 
 

 
 
 

 
Ref.: Haarlem, 22 februari 2023 

 
 

 

Betreft: WOO-verzoek van 22 september 2022 
 

 
 
Geachte 

 
Bij e-mailbericht van 22 september 2022 aan de NOvA heeft u, met 

een beroep op de Wet open overheid (Woo), verzocht om 
openbaarmaking van informatie. Uw e-mailbericht is op 13 oktober 
2022 aan mij, deken van orde van advocaten Noord-Holland, 

doorgestuurd. Bij e-mail van 8 november 2022 is de beslistermijn met 
twee weken verlengd. Op 22 november 2022 heeft u telefonisch 

ingestemd met verdere verlenging van de beslistermijn en wel met 
twee weken. 
 

Verzoek documenten 
U heeft verzocht om openbaarmaking van de volgende informatie: alle 

communicatie (o.a. e-mail en whatsapp correspondentie) en 
documentatie met betrekking tot de salariëring (incl. vakantietoeslag, 
bonus, 13e maand, etc.), kosten- en andere vergoedingen en alle 

overige betalingen ontvangen door de lokale en landelijke dekens in de 
periode 2012 tot heden.  

 
Zienswijze 

Op 8 december 2022 is aan de direct-belanghebbenden (oud-dekens) 
om hun zienswijze gevraagd inzake mijn voornemen tot 
openbaarmaking van de dekenvergoeding en het jaarbedrag aan 

ontvangen kostenvergoedingen over de periode 2012 tot en met 
heden. 

 
De direct-belanghebbenden hebben aangegeven geen bezwaar te 
hebben en/of ik heb binnen de door mij gestelde termijn geen reactie 

ontvangen tegen openbaarmaking van de dekenvergoeding en een 
totaalbedrag aan ontvangen kostenvergoedingen over de periode 2012 

tot en met heden.  
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Besluit 

 
Dekenvergoeding van de deken van Noord-Holland over de periode 

2012 tot en met heden 
 
Ten aanzien van uw verzoek om openbaarmaking van de salariëring 

(incl. vakantietoeslag, bonus, 13e maand, etc.) van de lokale dekens 
in het arrondissement Noord-Holland wijs ik u erop dat de deken een 

zogenaamde dekenvergoeding ontvangt. Ten aanzien van uw verzoek 
om openbaarmaking van de dekenvergoeding over de jaren 2012 t/m 
2022, maak ik de volgende informatie openbaar: 

 
2012: - 

2013: € 72.000,--  
2014: € 75.000,--  
2015: € 96.000,--  

2016: € 95.000,-- 
2017: € 100.000,--  

2018: € 100.000,--  
2019: € 100.000,--  
2020: € 100.000,--  

2021: € 100.000,--  
2022 tot september:  € 66.666,64 

 
NB: Gelet op de Herziening van de Gerechtelijke kaart bestaat het 
arrondissement Noord-Holland pas vanaf 2013, zodat voor Noord-

Holland pas per die datum de gevraagde gegevens beschikbaar zijn.   
 

Kostenvergoedingen van de deken van Noord-Holland over de periode 
2012 tot en met heden. 
 

Ten aanzien van uw verzoek om openbaarmaking van de 
kostenvergoedingen van de dekens in het arrondissement Noord-

Holland maak ik hierbij de jaarbedragen openbaar van de door de 
dekens ontvangen vergoedingen van door hen gedeclareerde 

onkosten. Dit zijn bedragen die rechtstreeks aan de deken zijn 
overgemaakt: 
 

2012: - 
2013: € 1.325,-- 

2014: € 953,-- 
2015: €1.096,-- 
2016: € 804,-- 

2017: € 972,-- 
2018: € 1.540,-- 

2019: € 453,--  
2020: € 1.437,--  
2021: € 452,-- 
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2022: - 

 
NB: wat hiervoor bij de dekenvergoeding is opgemerkt over het jaar 

2012 geldt ook voor de onkostenvergoeding in 2012. 
 
Bezwaar 

 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending 

een bezwaarschrift indienen bij ondergetekende. 
 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Hoogachtend, 
 

 
 

mr. A.G. Moeijes 
deken 

 
 
 

 
 

 


