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Burgemee ter en wethoudeľs van Zevenaaľ
postbus ro
69oo AA Zevenaaľ

Uw brief van i 24 oktobeí 2ol.7

Zaaknummeľ : Z l ry lz9o8r6llNK l ry l 8o4t77

Ondetweľp : bezwaarschrift

Geacht coll 8 , Doetinchem, t9 december 2olr7

Hierbij maak ik bezwaaľ tegen uw weigering om tijdig te beslissen op miin Wob-
verzoek van 16 oktober zoĺ7. Bij dat veľzoek heb ik verzocht om openbaarmaking van
de faďuren met biibehorende specificaties van ViiverbergJuristen en Capra Advocaten
over de periode van 1 oktober zo16 tot en met r5 oktober zor7 met betrekking tot per-
sonele aagelegenheden.

mľ. P. .M. Kempeľman
vancouveľstraat z6

7oo7 GB Doetinchem
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De heer P.H.M. Kemperman
Vancouverstraat 26
70a7 GB DOET|NCHEM

datum
uw brlef van
zaaknummer
ondenruerp
contactpersoon

Gemeente zevenaar

Kerkstra at 27

Postbus 10

6900 AA Zevenaar

(0316) 595 111

gemeente@zevenaar. nl

www.zevenaar.nl

27 december 2017
19 december 2017
zl17 1295548 l UlTl171814849
bevestlging ontvangst
dhr. M. van Helden, telefoonnummer 0316-595253

Geachte heer Kemperman,

U heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het uitblijven van een besluit op uw Wob-vezoek van 16
oktober 2017.

Uw bezwaarschrift is in handen gesteld van de Adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar, die als
onafhankelijke commissie is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften tegen
besluiten van een bestuursorgaan van de gemeente,

Naar venĺachting ontvangt u binnen enkele weken bericht over de verdere behandeling.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op via bovenvermeld
telefoonnummer.

Met vriende|ijke groet,

M.J.S. van Helden
secretaris Adviescommissie/Ju ridisch adviseur
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9 januari zor8
9 januari zor8
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bezwaarschrift
Harry Marinus
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Beste meneer Kemperman,

Van de commissie bezwaarschriften ontvingen wij het door u ingediende bezwaarschrift d.d. ĺ9 december 2oa7
met het verzoek de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift in te dienen. Vanwege de
inhoud van uw bezwaarschrift stuur ik u bijgaand een kopie van het besluit op uw Wob-verzoek d.d. ĺ6 oktober
zor7, welk besluit u op 27 november zol7 is gestuurd.

lk veftrouw er op u hiermee voldoende te hebben gelhformeerd.

Met vriendel ij ke 9roet,

Harry Marinus

Bijlage: besluit op Wob verzoek

Kerktraat 27 o Postbus 10 o 6900 AA Zevenaar o (0316) 5951 11 . gemeente@zevenaar.nl o www.zevenaar,nl
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7ao7 GB DOETINCHEIVI

datum
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zaaknummer
onderwerp
contactpersoon
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6900 AA Zevenaar

(0316) 595 11í

gemeente@zevenaar.nl

Www.zevenaar.nl

27 november 2017
16 oktober zafi

Zl17l290B 16 l UlT/17IBOB9B3
WOB-verzoek om informatie mbt. personele aangelegenheden
de heer H. lVlarinus
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Geachte heer Kemperman,

Op 24 oktober 2017 hebben wij uw vezoek ontvangen waarbij u op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur,(Wob) documenten vraagt. Voor de indiening van dat verzoek heeft u gebruik gemaakt van het
formulier dat de gemeente daarvoor beschikbaar heeft.

Bij de vraag om zo preoies mogelijk te omschŕijven over welke bestuurl'ljke aangelegenheid u informatie
wilt ontvangen, heeft u ingevuld: "personele aangelegenheden".

ln het vezoek vraagt u om de "facturen met bijbehorende specificaties van VijveĎerg Juristen en Capra
Advocaten over de periode van 1 oktober 2016 tot en met 15 oktober 2017,

Overwegingen
De Wet äpe-nnaarheid van bestuur heeft als doel dat een ieder kennis kan nemen van
overheidsinformatie.

ln de afgelopen jaren heeft u talvan Wob-vezoeken ingediend. Daarbij was regelmatig sprake van
verzoeken die ook zagen op al eerder aan u openbaar gemaakte c.q. verstrekte documenten. Ook
Vanwege uW procesgedrag en met inachtneming van de relevante Wobjurisprudentie zijn wij tot de
conclusie gekomen dat u de Wob voor een ander doel gebruĺkt dan waarvoor de Wob isbedoeld en
overigens dat uwWob verzoeken geen redelijkdoel dienen. Met name zijn wij tot de opvatting gekomen
dat u met het indienen van uw Wob-verzoeken en Vanu/ege uw procesgedragi Oe Wob oneigéniijk
gebruikt cq misbruik maaldvan de bevoegdheid om een Wob-veaoek in te dienen teneinde-de gemeente
onevenredig té bélasten, ambtelijke werkzaamheden te onhrrichten en om geldbedragen van de
gemeente té ineasseren.

Aan onze eonclusies liggen feiten en omstiandigheden ten grondslag waaruit zowel op zichzelf als in
onderlinge samenhang bekeken, kan worden afgeleid dat u misbruiŔ maakt van de bevoegdheid om een
wob-vezoek in te dienen.

Wij noemen de volgende íeiten en omstandigheden die leiden tol onze conclusie dat u misbruik maakt
van een wettelijke bevoegdheid. Daarbij noemen wij de íeiten en omstandigheden die betrekking hebben
op het door u indienen van Wob verzoeken in de aflelopen jaren tot op heÚen.

1. De gemeenteraad heeft op 5 jUli 2017 een motie aangenomen waarin de raad het college opdraagt
'om de aóeidsgeschillen met de twee oud-medewerkers genoemd in de uitspraken uit 2015 van de
Centrale Raád v_an Beroep in een constructieve dialoog af te wikkelen zodat over en weer finale kw$ting



volgt ten aanzien van alle lopende procedures en vorderingen waaronder de WobMbp vezoeken," Gelet
op de inhoud van de motie kan geconcludeerd worden dat de gemeenteraad ervan uitgaat dat u uw Wob-
verzoeken indient om reden van het arbeidsgeschil dat in het verleden tussen u en de gemeente is
ontstaan.

2. ln het proces dat wij hebben gevolgd om te komen tot uĺtvoering van de raadsmotie d,d. 5 juli 2017,
is naar voren gekomen dat u bereid bent alle lopende procedures te staken en geen nieuwe procedures
te starten als de gemeente bereid is de door u gewenste financiäle compensatĺe te bieden. Wij
beschouwen dit als een bevestiging dat u de Wob gebruikt voor een ander doel dan waaryoor de Wob is
bedoeld.

3. De documenten waarop uw meer actuele verzoeken zien, betreffen verzoeken die veelal eerdere
verzoeken overlappen dan wel een gedeeltelijke herhaling zijn van eerdere verzoeken. Het gaat derhalve
om verzoeken die ook zien op documenten die reeds openbaar zijn en/of die reeds eerder aan u zijn
verstrekt.

4. U formuleeŕ uw Wob verzoeken veelal algemeen. Als gevolg daarvan werkt u discussie in bezwaar-
en beroepsprocedures in de hand. ln het verleden heeft u op verzoeken om precisering gereageerd dat
uw verzoek voldoende duidelijk is.

5, U dient Wob-verzoeken in om e-mails van medewerkers waarin uw naam voorkomt openbaar te
maken om vervolgens klachten in te dienen over het bewaren van e-mails van (oud) medewerkers waarin
uw naam voorkomt.

6. U dient inzagevezoeken in op grond van de Wet beschermĺng persoonsgegevens (Wbp) om
vervolgens na ongegrondverklaring van uw hoger beroep door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, te verzoeken de stukken zoals die zijn vermeld op een Wbp-ovezicht op grond van de
Wob openbaar te maken.

7. Uw Wob verzoek om alle documenten zowel in- als extern waarin uw naam of een venĺijzing naar u

voorkomt, inclusief alle daarbijgevoegde of behorende documenten in de periode juli 2005 t/m november
2016, is een vezoek dat betrekkĺng heeft op een min of meer onbegrensd aantal documenten. Een
omvangrijk onderzoek zou moeten plaatsvinden op verschillende plekken binnen en buiten het
gemeentehuis om te kunnen voldoen aan het verzoek.

8, U maakt namens uw oud collega en ex werknemer van de gemeente bezwaar tegen het gebruik van
een formulier voor het indienen van Wob vezoeken en gaat tot in hoger beroep om uw gelijk te halen,
waarna u gebruik blijft maken van het betreffende formulier.

9. ln de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op uw hoger beroep merkt de Raad op dat niet is
gebleken van andere stukken die van belang kunnen z'tjn voor deze procedures of voor gerelateerde
beroepszaken van appellant. De Raad merkt verder op dat ook voor wat betreft dat punt en vanwege de
rehabilitatie, het op de weg van appellant lĺgt om verdere acties jegens z'tjn voormalig werkgever
achterwege te laten.

10. Mede in relatie met hetgeen w'tj hebben genoemd onder 9. stellen wij vast dat u uw
personeelsdossier en alle daarop betrekking hebbende stukken hebt ontvangen. Daarnaast heeft u de
stukken ontvangen die bekekking hebben op het personeelsbeleid van de gemeente welke stukken in het
kader van de raadsenquôte zijn verzameld.

,l1, Ook om reden van hetgeen wij hebben genoemd onder 5. vinden wij dat er sprake is van een
gerechtvaardigde twijfel of u daadwerkelijk wilt bereiken dat in beginsel een ieder kennis kan nemen van
de betreffende informatie,

Volgens uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan de omstandigheid
dat verzoeken kennelijk worden gedaan zonder redelijk doel, een rol spelen bij de vraag of zich misbruik
van recht voordoet. "Hoewel de indiener van een Wob-vezoek ingevolge aŕikel 3, derde lid, van de Wob
geen belang bij zijn vezoek hoeft te stellen, laat die bepaling, zoals de Afdeling eerder heeft ovenrvogen,
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namelijk dat in beginseleen ieder kennis kan nemen van overheidsinformatie. Nu misbruik van recht zich
kan voordoen indien een bevoegdheid wordt aangewend vooľ een ander doel dan waarvoor zij is
gegeven, kan het doel van een Wob-verzoek derhalve relevant zijn om te beoordelen of misbruik van
recht heeft plaatsgevonden."

Gelet op het voorgaande komen wij tot het oordeel dat u de bevoegdheid oq W9blv9q9eken in te dienen
gebruiki voor een-ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven, zodanig dat dit gebrUik blľkt

leeft van kwade trouw. Uw doel ĺs er kennelijk op geŕicht om de gemeente onevenredig te belasten,

ämbtelĺike werkzaamheden te ontwrichten een en ander ook om een in het verleden ontstaan
arbeidsgeschĺl te beslechten door middel van financiéle genoegdoening om alsdan te stoppen met het

indienen van wob-veaoeken.

Met inachtneming van de relevante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, bijvoorbeŇ de uitspraak van 18 februari2015 en de uitspraak van 17 februari2016 overwegen wij

dat een ĺľob ue1.2ouk buiten behandeling kan worden gelaten als sprake is van misbruik van recht.

BesIuit
Omdat wľ
verzoek d.

lVlet

tot het oordeel komen dat u misbruik maakt van een wettelijke bevoegdheid, besluiten wij uw

d. 16 oktober 2017, ontvangen op 24 oktober 2017 buiten be_handeling te laten.

Van

G. Wiersma J.

z\, Bezwaar
inoi"n u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daaŕegen bezwaar maken. Dat kan door een
gemotiveerd en ondeŕekend bezwaarschrift te sturen naar:

Burgemeester en wethouder van Zevenaar
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van een besluit. Als een bezwaarschrift is

inóeoieno en de zaak spoedeisend is, kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland een

voorlopige voorziening worden gevraagd.

3van3



Burgeľneester en wethoudeľ van Zevenaaľ
Postbus 10

69oo AA Zevenaaľ

uw besluit van
zaaknummeľ
Ondeíweľp

: 27 november zor7

: Zlry lz9o8ólUIT ĺry l8o8983
: bezwaarschrift

z'\

Geacht coll 8 , Doetinchem, L4januari zor8

Bii uw brief van ro januari zor8 (zaaknummeľ Zlrylz9o8t6lUlT181816415) hebt u mij
toegezonden uw besluit :uan 27 november zoq (Z|rylzgo8t6lU|Tlt7l8o893). Bedoeld
besluit van 27 november zor7 heb ik voordien niet onwangen. Daarom kon ik niet eer-

der bezwaar aantekenen tegen het besluit van z7 novembeí 2oL7 en doe ik dat thans bij

deze. Ik verzoek u mij een nadere termijn te gunnen voor het indienen van de gronden

van bezwaar. Zo nodig verzoek ik u tevens miin bezwaarschrift van 19 decembeí 2o:r7

aan te merken als te zijn gericht tegen uw besluit lĺan 27 november 2ol7 en verzoek ik
u mii in dat kader eveneens een nadere termijn te gunnen voor het indienen van de

gronden van bezwaar.

H

. P.H.M. Kempeľman
\äncouveľstraat z6

7oo7 GB Doetinchem

.z\
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De heer P.H.M. Kemperman
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datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

2 6 JAN 2018

Z l t8 l z97 o6:. lUlT l t8/8ĺ9564
termijn voor 9ronden
Marvin van Helden, telefoonnummer o3ĺ6-595253
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Beste meneer Kemperman,

U heeft bij brief van 14 januari zor8 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van 27
november zor7.

Uw bezwaarschrift is in handen gesteld van de Adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar die het
college zal adviseren over het bezwaarschrift.

U verzoekt voorts orn uw bezwaarschrift van 19 december 2ot7 aan te merken als te zijn gericht tegen het
besluit van 27 november zoĺ7.

Hierbij bericht ik u dat de Adviescommissie uw bezwaarschrift kan instemmen met voornoemd verzoek.

lk stel u bij deze in de gelegenheid, conform het bepaalde in artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht
(Awb), om voor dinsdag ĺ3 februari zoĺ8 uw bezwaarschrift te voorzien van gronden. Voor de
volledigheid wijs ik u erop dat uw bezwaar niet ontvankelijk kan worden verklaard indien de gronden niet
binnen de gestelde termijn worden ingediend.

Tevens wordt hiermee, conform het bepaalde in artikel 7:ro, tweede en vijfde lid, van de Awb, de
beslistermijn zoals bedoeld in artikel 7:ro, eerste lid, van de Awb, opgeschort totdat de gronden zijn
ontvangen.

Waarschijnlijk zal het bezwaar worden behandeld tijdens de hoorzittin9 van woensdag(avond) 14 maart
zor8. De definitieve uitnodiging ontvangt u ongeveer twee weken voor de hoorzitting.

Met vriendeI ij ke g roet,

Marvin van Helden
Juridisch adviseur

Kerkstraat 27 o Postbus 10 o 6900 AA Zevenaar o (0316) 5951 11 . gemeente@zevenaar,nl o wwwzevenaar.nl



De heer mľ. M. van Helden
Postbus 10

69oo AA Zevenaaľ

uwbrief van
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Ondeľweľp

: zĹjanuari zor8
z Z / t8 / z97o6t /UIT / r8/8r 9564
: gľonden bezwaar
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Geachte heer Van Helden, Doetinchem, 11 februari zor8

Hierbij treft u aan de gronden van bearyaar tegen het besluit van burgemeester en
wethouders (hierna: B&W) van 27 november 2c.17 om mijn Wob-verzoek van 16 ok-
tober zor7 buiten behandeling te laten.

In hun besluit van 27 november 2ol7 1even B&W aan dat zij mijn Wob-verzoek buĹ
ten behandeling laten omdat ik misbruik maak van een wettelijke bevoegdheid om
een \{ob-verzoek in te dienen en ik die bevoegdheid gebruik vooľ een ander doel dan
waan/ooľ die bevoegdheid is gegeven, zodanig dat dit gebruik blijk geeft van laryade
trouw. B&W stellen verder dat mijn doel er kennelijk op is gericht om de gemeente
onevenredig te belasten, ambtelijke werkzaamheden te ontwrichten een en ander ook
om een in het verleden ontstaan arbeidsgeschil te beslechten door middel van finan-
ciéle genoegdoening om alsdan te stoppen met het indienen van Wob-verzoeken.
Daarbij verwijzen zij naar twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van tate, te weten de uitspraak van r8 februari zor5 en de uitspraak van 17
februari zot6. Daarnaast noemen B&\,V in hun overweginten een elftal punten die tot
hun oordeel hebben geleid dat er sprake is van misbruik van recht.

Echter, de door B&W genoemde uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State van t8 februari 2015 en 17 februari cot6 rechtvaardigen op geen
enkele wijze het oordeel van B&W dat ik misbruik van een bevoegdheid zou maken,
en B&W hebben dit ook op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. B&W vermelden
onder de punten t tot en met tt van hun overwegingen immeľs een aantal "feitelijke"
stellingen die geheel of gedeeltelijk onjuist zijn, een vertekend beeld van de werke_
lijl&eid geven, en tevens niet relevant zijn. Deze stellingen rechwaardigen op geen
enkele wijze het oordeel van B&W dat ik misbruik zou maken van het recht op ken-
nisname van overheidsinformatie zoals neergelegd in de \{et openbaarheid van be-
shrur (Wob).

Opmerking bij ovenneging 1.
B&W stellen dat uit de door de gemeenteraad op 5 juli 2oĹ7 aangenomen motie ge-
concludeerd kan worden dat de gemeenteraad ervan uitgaat dat ik Wob-verzoeken
indien om reden van het arbeidsgeschil dat in het verleden tussen mij en de gemeente
is ontstaan.

L
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Deze vergaande conclusie van B&W die te lnrrade trouw moet insinueren, is niet rele-
rrant en vindt geen enkele rechtvaardiging in de motie van 5 juli zor7. Een afschrift
van deze motie heb ikbijgevoegd.

Opmerking bij ovenveging z.
B&\,V stellen dat in het proces dat zij hebben gevolgd om te komen tot uitvoering van
de motie van 5 juli zor7, naar voľen is gekomen dat ik bereid ben om alle lopende
procedures te staken en geen nieuwe procedures te starten als de gemeente bereid is
de door mij gewenste financiéle compensatie te bieden.
Deze stelling is absoluut niet juist, en kan en mag zeker ook niet worden gezien als
een bevesťgng dat ik de Wob gebruik vooľ een ander doel dan waalvooľ de Wob is
bedoeld, zoals nader door B&Wwordt gesteld.

Opmerking bij ovenueging 3.
B&W stellen dat de d,ocumenten waaľop mijn meer actuele verzoeken zien, verzoeken
betreffen die veelal eerdere verzoeken overlappen dan wel een gedeeltelijke herhaling
zijn van eerdere verzoeken.
Deze stelling geeft een sterk vertekend beeld en is onjuist. Hieruit kan ook niet zo-
maaľ worden afgeleid dat mijn achrele verzoek zou zien op documenten die reeds
openbaar zijn en die eerder aan mij zijn verstrekt, zoals B&W nader stellen.

Opmerking bii ovenĺeging 4.
B&W stellen dat ik mijn Wob-verzoeken veelal algemeen formuleer waardoor discus-
sies in benvaar- en beroepsprocedures in de hand worden gewerkt.
Dit is apert onjuist. Ik waag immers specifiek om de faďuren met bijbehorende spe-
cificaties van Vijverberg Juristen en Capra Advocaten over de periode van 1 ohober
zo16 tot en met 15 oktober 20.17.

B&W stellen verder dat ik in het verleden op verzoeken om precisering zou hebben
geantwoord dat mijn verzoekvoldoende duidelijk is.
Dit is uiteraard niet relevant voorzover verzoeken voldoend,e waren gepreciseerd.
Verder is het, ingevolge de Wob, in de eerste plaats aan het bestuursoľgaan om veľ-
zoeker behulpzaam te zijn bij het nader preciseren van een verzoe\ en tot nu toe ben
ik steeds ingegaan op ieder verzoek om precisering, en heb ik aangegeven om welke
shrkken het gng voorzoveľ dit in mijn vermogen lag.

Opmerking bij ovenĺeging 5.
B&W stellen dat ik Wob-verzoeken heb ingediend om e-mails openbaar te maken
waarin mijn naam voorkomt om vervolgens Hachten in te dienen over het bewaren
van e-mailsvan (oud) medewerkers waarin mijn naam voorkomt.
Dit is volledig uit zijn verband gerukt en kan zo feitelijk niet worden gesteld en de
stelling is derhalve onjuist. In deze procedure is de stelling van B&W volstrekt niet
relevant.
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Opmerking bij ovenueging 6.
B&W stellen dat ik inzage-verzoeken op grond van de Wet bescherming peľsoon 8e-
gevens (t{bp; heb ingediend en dat ik venrolgens verzoek de stulrken openbaar te
maken.
Dit vertekend en onvolledig beeld is slechts gedeeltelijk juist. De Wob en de I,Vbp slui_
ten elkaar niet uit maaľ rnrllen elkaar aan.

Opmerking bij ovenueging 7.
B&W stellen dat ik een Wob-verzoek heb ingediend dat betrekking heeft op een min
of meer "onbegrensd" aantal documenten met gegevens over mij. Een omvangľijk
onderzoek zou moeten plaatsvinden op verschillende plekken "in en buiten het ge-
meentehuis" om te kunnen voldoen aan het verzoek.
Deze stellrng is 

^Naat 
overtrokken. Het betreft immers steeds verzoeken die betrek-

king hebben op mijn persoon of die voor mij relevante gegevens bevatten. Vaak kun-
nen die al met één "druk op de knop" uit het systeem naar boven worden gehaald.

Opmerking bij ovenreging 8.
B&\ry stellen dat ik namens een oud-collega en ex-werknemeľ van de gemeente be-
Twaďr maak tegen het gebruik van een formulieľ vooľ het indienen van Wob-verzoe-
ken, waarna ik gebruikblijf maken van het desbetreffende formulier.
Het is inderdaad zo dat ik beroep heb ingesteld tegen de weigering van B&W een
Wob-verzoek in behandeling te nemen waatvooľ geen formulier was gebruikt. De Af-
deling beshrursrechtspraak van de Raad van State heeft dit beroep gegrond verHaard.
Het kan geen gľond meer zijn om een veľzoek te weigeren. Het staat derhalve eenie-
derwij om het formulier aI dan niet te gebruiken. Dat geldt ookvoor mij.

Opmerking bii ovenreging 9.
B&W stellen dat de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 19 maart zor5
heeft uitgesproken dat niet is gebleken van andere stukken die van belang lnrnnen
zijn voor deze procedures of voor gerelateerde beroepszaken van appellant, en dat
ook voor wat betreft dat punt en vanwege de rehabilitatie, het op weg van appellant
ligt om verdere aďies jegens zijn voormalige werkgever achterwege te laten.
Dat hiermee een volstrekt uit zijn context en verband gerukte interpretaťe is gegeven,
staat buiten kťf. Het betrof hier een procedure inzake de aansprakelijktreid voor de
schade voortvloeiend uit het zogenaamde "Bunt-rappoľt" en de onrechtmatigheid van
de inhoud en de wijze van totstandkoming van dit rapport. Verder was de passage
gerelateerd aan de rechtswaag die in die procedure aan de orde was, en maakt de
opmerking geen deel uit van het "diďum" van de uitspraak. De Centrale Raad van
Beroep wist op dat moment ook niet van de verstrekkende consequenťes volgend op
de uitspraak van 19 maart 2015, en het hele juridische traject van de Raadsenqu te
P&O-beleid die uit deze uitspraak voortvloeide van 2015, voortdurend tot heden, in
2()18.
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Opmerking bij ovenreging ro.
B&W stellen vast dat, mede in relaťe met hetgeen zij hebben tenoemd onder 9, ik
mijn personeelsdossier en alle daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de

strrkken betrekking hebbend op het personeelsbeleid van de gemeente welke stuliken
in het kader van de raadsenqu te waren verzameld, zou hebben ontvangen.
Deze vaststelling is onjuist, en bovendien volstre|ď irreleuanť voor mijn onderhavige
verzoek. Wel merk ik op dat ik nog steeds niet alle stulrt<en uit mijn personeelsdossier
en daarop betrelilking hebbende stukken, heb ontvangen.

Opmerking bij ovenĺeging rr.
B&W stellen dat zij twijfelen of ik daadwerkelijk wil bereiken dat in beginsel een ieder
kennis kan nemen van de informatie die B&\ry op mijn verzoek openbaar maken.

De twijfel van B&W is niet relevant. Na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State van 25 april zooo (ECLI:NL:RVS:zooo:Ad5845) mat
als algemeen bekend worden verondersteld dat inwilliging van een Wob-verzoek niet
kan leiden tot slechts bekendmaking aan een bepaalde verzoeker met een specifiek
belang.

Toelichting:
In de afgelopen tien jaar (de periode na mítjn strafontslag in zoo9) heb ik uerschil,
Iende Wob- en Wbp-uerzoeken in moeten dienen om de shllcken te onfilangen die
noodzakelijk u)Qren uoor onder meer mijn bezula.ar- en beroepsprocedure tegen het
strdontslag, alsmede de procedtlre tegenhet Buntrapport. Het is helaas vele malen
uoorgekomen dat ik in het geheel géén stulcken, of zelfs geen anhlsoord onfuing, of
een ueĺTegaand onuolledig dossier, of een (heel dun) onuolledig personeelsdossier
uit een uerkeerde periode (niet uan 2oo5 tot en met 2oo7 maaŕ uan 1975 tot en met
2oo4). Diť is helaas de uerklaring uoor een groot aantal uan de uerzoeken: ze uer-
denniet, of verl<eerdbeanhlsoord, enikmoest ze dus tell<enmale u)eer herhalen.

Na de uitspraak uan de Centrale Raad uan Beroep ugn 79 maart 2015 inzake het
"Buntrapport" is de gemeente mij tot op heden in mijn priuacy en in mijn goede

naam en reputatie blijuen aantasten, en tot op heden word ik door B&W als "rotte
appel" neergezet. In plaats uan excuses o.i.d. is de gemeenteraad ertoe ouergegaan
een openbare raadsenqu te in de zin uan artikel 155a t/m l55f uan de Gemeenteuset
te houden naar het personeekbeleid uan de gemeente Zeuenaar ouer de peňode
2oo2-2o75. In dat kader hebben B&W niet alleen het onbetamelijke en onrechtmaá-
ge Buntrapport uerder uerspreid door het aan derden te uerstrekken zodat een nog
groter aantal mensen daar na maart 2c.15 alsnog kennis uan heeft htnnen nemen.
B&W hebben bouendien een nieuule onuolledige en getructe uersie uan mijn perso-
neelsdossier en allerlei aanuerusante geuoelige persoonsgegeuens uanaf, 1975 tot en
met 2o.75 aan de Enquétecommissie uerstĺekt, in papieren en in digitale uorTn, Mijn
klaehtschrift en mijn bezulaarschrift tegen deze uersťrelcking zijn beide gegrond
uerklaard op aduie s u an de ombuds- en de bezw aar s chriftencornmťssťe.

4



/^

/\

Hierbij kan nog worden uermeld dat na mijn kennisname uan dit naĺr de Enqu te-

commbsie gezondm personeelsdossier, is gebleken dat het B&W er alles aan hebben

gedaan om mij zo "zu)art" mogeliik te maken door plotseling een aantal uerualste,

zeer negatieue, functioneringsuerslagen uit zool-zoo5 te produceren, met allerlei
denigrerende uitlatingen ouer mijn persoon en mijnfunctioneren. Dat deze uersla-
gen zijn uerualst, blijkt uit de functíoneringsuerslagen die in het kader uan mijn be-

roep tegen het strafontslag op zz januari zolo aan de RechtbankArnhem zÚn ge-

zonden. Verschillende uan de daaňn opgenomenfunctioneringsuerslagenuit zOOl-
2oo5 hebben een geheel andere tekst achter het voorblad: ze zijn uitsluitend posi,

tieí.

Dat de lallestie na de uitspraak uan de Centrale Raad uan Beroep uan 79 maart
2075 zou zijn afgerond, rs dus onjuist. Zowel B&W ak de gemeenteraad zijn inten-
sief en in het openbaar bezig geweest met mijn personeelslauestie: de hele openbare

raadsmqu te is erop gebaseerd, en dit is mij niet in de koude kleren gaan zitten.

Het is weliswaar zo dat er na het uitkomen uan het enquéterapport in juni zol7, in
het najaar unn 2017 enkele gesprekken hebben plaatsgehad na de motie in de ge-

meenteraad uan juli 2017, fussen mijn aduocaat en enkele vertegenwoordigers uan

de gemeente, ulaaronder laatstelijk de heer mr. Jelle Zwennis uan Vijuerberg Juris,
ten uit Zoetermeer, macff op geen enkele wijze heb ik mij al<koord uerklaard om af te

zienuanmijnrechten omuan juridische middelen gebruikte maken. Dit ts ookner,
gens ouereengekomen. Integendeel, en dit zou ook in strijd zijn met de regels en de

geldende rechtsopuattingen, immers, ouerleg staat er nooit aan in de useg om

rechtsmiddelen aan te usenden. (Maar zelfs al was het uel in een priuaatrechtelijke
overeenkomst ouereengekomen, dan nog zou dit in beginsel niet in de weg hlnnen
staan aan de uitoefening uan beuoegdheden die het beshtursrecht aan burgers
geeft)

Helaas is er uit het ouerleg niets concreets gekomen, en usederom ulordt de schuld

uan het mislukken uan dit ouerleg klakkeloos door B&W in mijn schoenen gescho-

uen, en word ik in de openbare gemeenteraadsuergadering uan 79 december 2017

wederom publiekelijk "afgebrand" zonder dat ik mij hiertegen kon verdedigen. Ter
informaňe kan hier nog ulorden uermeld, dat er in de aJhandeling uan schadeuer,
goeding aan de slaehtoffirs door B&W aan moro;r lieíst z7 (uermeende) slachtoffers
een schadeuergoeding in het uooruitzicht was gesteld, mlar uiteindelijk blijkt nie,
mand een uerg oeding te loli;j g en of te hebben g ekreg en.

Kort samengerrat: ik maak geen misbruik van mijn bevoegdheid om stukken op te

vTagen op grond van de Wob. Mijn verzoeken in de afgelopen twee jaar (zOt1,zOt7)

zijn zeet relevant en noodzakelijk geweest in het kader van de verhoren bij de enqu -

tecommissie (ik heb daarbij geen rechtsbijstand gehad, en heb mijn hele verdediging

zelf moeten voeľen. Dit kan onmogelijk worden geduid als "lo,vade trouť' o.i.d.).
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Het doel $,aatIlooľ ik mijn onderhavige verzoek heb ingediend is het ver-
zamelen van inforrnatie en het schrijven van artikelen en een boek, oveľ
misstarrden in het personeelsbeleid bij de gemeentelijke overheid. Het
trqieď dat ik in de afgelopen jaren heb doorlopen en mijn enaringen die
ik heb opgedaarr bij de gemeente 7,evenaa1 spelen daarbii een belarrgrij-
ke rol.

HoogachteDd,

. P.H.M. Kempeľman
Vancouvenstraat 26

7oo7 GB Doetinchem

Bijlage: motie van de gemeenteľaad. Zevenaaľ van s juli 2ot7
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Raadsvergadering: 5 juli 2017

OndenĺerP: Ondezoeksrapport enquétecommissie/afiĺikkeling arbeidsgeschilten oud_medewerkers

Raadsvoolstel n u m mer : V 1 51242048

Toelichting:

!1_de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van ,tg maaŕ 20í5, ECL!:NL:CRVB:2015:930 enECL!:NL:CRVB:2015:948 w9rdt aangegeven dat Éet College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Zevenaar in zijn zorgplichl jegens de appetla-nten, zijndä twee oud-medewerkers van
de gemeente Zevenaar, is tekoňgeschoten.

Dit heefr er uiteindelijk toe geleid dat het P&O beleid van de gemeente Zevenaar door een
enquétecommissle als bedoeld in aŕikel 155a Gemeentewetls ondezocht.

Uit het slotwoord, Pagina 56, van het eindrapport van de enquétecommissie: "De commissie heefr
daarbij ervaren dat de.beéindiging van de aĎejdsrelatie bij vbeloud_medewerkers diepe wonden
heeft geslagen. Vooral de wijze waalop heeft deze oud_médewerkers diep gegrieio. ofschoon decommissie meent te kunnen vaststetlen dat er zeker verbeteringen in gang Žilň gezet, lijkt het besef
bij huidig bestuur en amblelijke top over deze pijnlijke fase en di gevoigeň oááňán uoo'
medewerkers nog onvoldoende doorgedrongen;. 

-

Niet onwaarschijnlijk is dat een serieuze excuses_van de_gemeente Zevenaar voor sommige oud_
medewerkers nu na het eindrapport "Raadsenquéte P&o2evenaať,en de behandeling vän het
eindraPPoŕ in commissie en raad, te taat komt. Dit is zeer betreurenswaardig te noemen.

H.et college van Burgemeester en wethoudersi van zevenaar is in de hieĎoven beschreven
uitsPraken van de Centrale Raad van Beroep aansprakelijk gesteld voor de door deze twee oud_
medew_erkers geleden schade bestaande uiide aaňtastin! vän hun goede n""r. óp de voet vanaŕikel6:106 BW hebben deze twee oud-medewerkers reČht op een naar redelijkheid en billijkheid
vast te stellen vergoeding van deze schade.

De enquétecommissie.komt in het eindrapport op pagina 47 totoordeeI dat de gemeente Zevenaar
in de conteŕ van arbeidsgeschitlen niet voidoenäé oórdeelkundig heeft genáňoŽlá.'Zo is er
onvoldoende gehandeld !n overeenstemmlng met wetgeving, beŕeid of a;dJ; ;ŕpraken. ook is eronvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht als werrgéver. ondudéliiĹĺ. oifi"rluitvorming
voldoende inhoudetijk en moreet is overwogen, dat wilzeg-gen de belangeň uán oä-ourger, de 

-
gemeente en de betrokkenen in ogenschouw nemend.

De gemeenteraad van Zevenaar wenst nu ry d9le_langslepende arbeidsconflicten, vele juridische
Procedures en het eindrapport'Raadsenquéte p&o ZČvenáať, te komen tot éán, ääĺnitiéve,
aflĺikkeling van de arbeidsgeschillen van de twee oud-medewerkers uit de hiervoor beschreven
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.
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Draagt het college op:

1, De arbeidsgeschilten van de twee oud-medewerkers genoemd in de uitspraken van deCentrale Raad van Beroep van 19 maart 2o15, EcLl:Ňt,cnvg:2oĺs:ggÓ;-
ECL!:NL:CRVB:2015:948 met hen in een conŠtructiéve dialoog aĺ te wkréien zodat over enweer finale kwijting volgt ten aanzien van atte topende proceduies en vorderingen waaronderde WOBMBP vezoeken.

2. De eventuele financiéle afuvikkeling te dekken ult de Algemene Reserve.3, De afwikkeling af te ronden voor dé herindelinj u"n Oét"reente Zevenaaren gemeenteRijnwaarden op 1januari 2018.

Ondertekening:
Zevenaar,4 juli 2017

De fractie van Lokaal Belang,
namens deze,

N. van Dellen
Fractievoozitter

De fractie van het CDA,
namens deze,

J. de Nooij
Fractievoozitter

UNANIEM AANVAARD
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Verweerschrift van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar

Geachte commissie,

De heer mr P.H.M. Kemperman te Doetinchem heeft bij brief van t[januari
20t8, ontvangen op 15 januari 20t8 bezwaar gemaakt tegen het besluit van
het college d.d. 27 november 20t7 waarbij het coIlege het Wob-verzoek van
bezwaarde d.d. 16 oktober 2OL7, ontvangen op 24 oktober 20t7, buiten
behandeling heeft gelaten. Bezwaarde heeft zijn bezwaargronden kenbaar
gemaakt bij brief van ].1 februari 20L8, ontvangen op !2 februari 2018.

Het co!lege heeft kennis genomen van het bezwaarschrift d.d. 19 december
20t7 van bezwaarde tegen de weigering om tijdig te beslissen op zijn Wob-
verzoek van ].6 oktober 2Ot7 , Naar het oordeel van het college mist dit
bezwaar feitelijke grondsIag, omdat het college reeds op 27 november 2017
een besluit heeft genomen op het Wob-verzoek d.d. ].6 oktober 2Ot7.

Naar aanleiding van het verzoek van bezwaarde om zijn bezwaarschrift van 19
december 2OL7 aan te merken als te zijn gericht tegen het besIuitvan27
november 2OL7 heeft uw adviescommissie volgens de brief aan bezwaarde d.d.
26 januari 2018 daarmee ingestemd en is bezwaarde in de gelegenheid gesteld
de bezwaargronden vóór 13 februari 20].8 in te dienen. Het college concludeert
daaruit dat de adviescommissie zich kennelijk inmiddels op het standpunt heeft
gesteld dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van bezwaarde.brengt het coIIege het
volgende naar voren.

Standpunt college ten aanzien van de ontvankelijkheid
Primair niet tijdige indiening van het bezwaarschrift
Het coIlege is van rnening dat bezwaarde zijn bezwaarschrift d.d. 14 januari

ZOt8 niet heeft ingediend binnen de daarvoor geldende termijn.

Als reden voor de te late indiening geeft bezwaarde in zijn brief van ].4 januari
2Ot8 aan dat hij het besluit van27 november2OI7 niet eerder heeft
ontvangen. De reden die bezwaarde aangeeft betreft uitsluitend de blote
mededeling dat hij het besluit van27 november 2Ot7 niet eerder heeft
ontvangen.
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Het college is van mening dat de brief van27 november 2Ot7 correct is
geadresseerd. Dit wordt door bezwaarde niet bestreden.

Volgens de gemeentelijke postadministratie is het besluit van 27 november
2Ot7 per post verzonden.

ln dezelfde week zijn nog twee schriftelijke stukken per post naar het adres van
bezwaarde gestuurd. Ook deze stukken zijn voorzien van een juiste adressering
en zijn volgens de gemeentelijke postadministratie per post verzonden.

Bezwaarde geeft aan dat hij ook die stukken niet heeft ontvangen.

Bezwaarde verzoekt het bezwaarschrift d.d. 19 december 2OL7 tegen het
uitblijven van een beslissing op zijn Wob-verzoek te beschouwen als te zíjn
gericht tegen het besluit van 27 november 20t7.

Het college vindt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen grondsIag om
een bezwaarschrift te beschouwen als te zijn gericht tegen een ander bestuit
dan in het bezwaarschrift is aangegeven. Ook in de brief van bezwaarde d.d. 14
januari 2ot8 noch anderszins vindt het college onderbouwing voor de
opvatting dat het in overeenstemming is met de relevante wettelijke
voorschriften om het bezwaarschrift van bezwaarde d.d. 19 decembe r 2o!7
tegen het uitblijven van een tijdige beslissing op zijn wob-verzoek te
beschouwen als een bezwaarschrift tegen het besluit van 27 november 2o!7.
Immers valt op geen enkele manier af te leiden dat bezwaarde met zijn
bezwaarschrift van 19 december 20L7 het oogmerk had om met dit
bezwaarschrift bezwaar te maken tegen het besluit van 27 november 2oL7.

Gelet op het voorgaande is het college van mening dat bezwaarde een
verschoonbare termijnoverschrijding niet aannemelijk heeft gemaakt en voorts
dat er geen wettel'ljke grondslag is om het onderwerp van het bezwaarschrift
van ].9 december 20t7 te wijzigen.

Standpunt college ten aanzien van de ontvankelíjkheid
secundair misbruik van recht
Het college is van mening dat bezwaarde zich schuldig maakt aan misbruik van
recht.
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Op grond van artikel 3:13 van het Burgerl'ljk Wetboek (BW) geldt dat degene
aan wie een bevoegdheid toekom! haar niet kan inroepen, voor zover hij haar
misbruikt.

Artikel 3:15 van het BW bepaalt daarnaast dat de regeIing van artiket 3:].3 ook
buiten het vermogensrecht van toepassing is als de aard van de
rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

Omdat het bestuursprocesrecht zelf geen regeling kent die bepaatt dat een
betrokkene op grond van misbruik van bevoegdheden niet-ontvankeIijk wordt
verklaard, biedt het BW hiervoor de wettelijke grondslag.

Voor het niet-ontvankelijk verklaren van een ingesteId rechtsmiddet wegens
misbruik van recht zijn zwaarwichtige gronden vereist. Zwaarwichtige gronden
zijn volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder meer
aanwezig als rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder
redelijk doeI of voor een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat het
aanwenden van die rechten of bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw.

Deze algemene lijn over misbruik van recht in het geval van het aantekenen
van bezwaar en beroep tegen besluiten op Wob-verzoeken kan worden
gevonden in onder andere de uitspraken van de Afdellng op 19 novembe r 2OL4
( E C Ll : N L: RVS : 20 1 4:4129, EC Ll : N L : RV S:20t4:41 35 ).

Vanaf december 2Ot7 komt de Afdeling met reIevante aanvullingen op de
misbruikjurisprudentie. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Afdelin g op 27
decem be r 20t7 (ECLI : N L: RVS:2017:3580, ECL! : N L: RVS :2017 :3581). Met na me is
relevant dat misbruik van recht wordt aangenomen als een Wob-verzoek niet
strekt ter bevordering van een goede en democratische bestuursvorming.

Bezwaarde heeft inmiddels gedurende een lange reeks van jaren en veelvuldig
wob-verzoeken ingediend over personele aangetegenheden die op zijn
Persoon als voormaIig werknemer van de gemeente betrekking hebben. Dit in
combinatie met de feiten en omstandigheden zoats het college die in het
besIuit van 27 novembe r 2Ot7 heeft vermetd, heeft bij het coltege tot de
conclusie geleid dat bezwaarde misbruik maakt van recht. Het cotlege is
daarorn van mening dat het bezwaarde niet ontvankelijk dient te worden
verklaard wegens misbruik van recht.
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Reaďie op opmerkingen bezwaarde
Bezwaarde is van mening dat de door het college genoemde feiten en
omstandigheden zoaIs verwoord in het besluit van 27 november 2Ot7 niet
relevant zijn en die feiten en omstandigheden het oordeel van het college niet
rechtvaardigen.

Ter verdere onderbouwing van de concIusie van het college dat bezwaarde
misbruik maakt van recht en in reactie op hetgeen bezwaarde stelt ten aanzien
Van de yets-qh i l Ie n d e fgltet el e@dgpp grond waarvan het college is
gekomen tot de conclusie dat bezwaarde zich schuldig maakt aan misbruik van
recht, brengt het college het volgende naar voren.

Volgens de motie d.d. 5 juli 2Ot7 wordt het coIlege opgedragen de
arbeidsgeschillen in een constructieve dialoog af te wikkelen zodat over en
weer finale kwijting volgt ten aanzien van alle lopende procedures en
vorderingen waaronder de Wob/Wbp verzoeken. ln de daarop volgende
gesprekken met de advocaat van bezwaard e zag de inzet zowel namens
bezwaarde als namens het college op het staken van lopende procedures en
het niet starten van nieuwe procedures. Nadat het college en de advocaat van
bezwaarde hebben geconstateerd dat partijen niet tot een afwikkeling van het
geschil komen, heeft bezwaarde verzocht de behandeling van zijn
bezwaarschriften tegen de Wob besluiten van 2 juni 2Ot7 en 8 juni 2017 weer
ter hand te nemen. Bezwaarde geeft als reden daarvoor dat de gesprekken
tussen het college en hem cq. zijn advocaat geen resultaat hebben opgeleverd.

Dat bezwaarde verzoeken indient om informatie in documenten wetke
informatie hij eerder ook heeft gevraagd of z'ljn verzoeken zodanig ruim
formuleert dat die ruime verzoeken ook zien op inforrnatie die reeds openbaar
is en/of die hij al eerder heeft ontvangen, blijkt bijvoorbeetd uit het verzoek
van bezwaarde d.d. 2 decembe r 20t6 orn hem over de periode juli 2005 tot en
met novernber 20L6 te verstrekken "alte interne en externe zowel uitgaande
a!s inkornende mails waarin mijn naam voorkomt of waarin verwijzingen naar
mijn persoon voorkomen, inclusief alIe daarblj gevoegde of behorende
documenten"

In het verzoek d.d. 8 augustus 2}16vraagt bezwaarde om "Alle documenten
die u vanaf oktober 2005 tot en met heden digitaaI of op andere wijze hebt
doen toekomen aan vijverberg Juristen te zoetermeer".

4
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Naar aanleiding van een preciseringsverzoek heeft bezwaarde zijn verzoek
gepreciseerd tot de bestuurlijke aangelegenheid: personele aangelegenheden
in het kader van zijn ontslag en terugkeer in de periode vanaf 2009 tot heden.

Bezwaarde stelt dat hij steeds ingegaan is op ieder verzoek om precisering. Ten
aanzien van die stelling merkt het college op dat laatstelijk met betrekking tot
het verzoek aan bezwaarde om zijn Wbp-verzoek d.d. 16 juni 2017 te
preciseren, bezwaarde niet heeft gereageerd.

Naar aanleiding van het door bezwaarde ingediende Wob-verzoek d.d. 12 juni
2OL7 is bezwaarde verzocht dit verzoek te preciseren waarbij het college heeft
aangegeven: "Het overzicht van documenten waarop uw verzoek ziet, bevat
ook documenten die al openbaar zijn en/of documenten waarom u eerder
heeft gevraagd en ontvangen. ln de afgelopen jaren heeft u vele wob-
verzoeken ingediend waarbij regelmatlg sprake is geweest van verzoeken die
ook zagen oP al eerder aan u openbaar gemaakte c.q. verstrekte documenten.,,

OP dit Preciseringsverzoek heeft bezwaarde gereageerd dat hij exact heeft
aangegeven welke documenten hij wenst.

De stelling Van bezwaarde dat hij nog steeds niet alle stukken heeft uit zijn
Personeelsdossiér en daarop betrekking hebbende stukken is niet gebaseerd
oP enig objectief gegeven, maar lijkt ingegeven door niet meer dan een
vermoeden.

lndien naar aanleiding Van een Wob-verzoek inforrnatie openbaar wordt
gemaakt kan een ieder kennisnemen van die informatie. Het doe!van de wob
is dan ook dat informatie wordt verstrekt ter bevordering van een goede en
democratische bestu u rsvorming.

Bezwaarde verzet zich tegen het bewaren van e-mails waarin zljn naam
voorkornt om Vervolgens met een beroep op de Wob alle e-maĺls waarin zijn
naam voorkomt oPenbaar te laten worden. Ook deze houding is een aanwijzing
dat bezwaarde misbruik maakt van recht.

Samenvattend is het college van oordeel dat de feiten en omstandigheden
zoals het college die heeft genoemd, de conclusie kunnen dragen dat
bezwaarde misbruik maakt van recht en in hetgeen bezwaarde daarover naar
Voren brengt geen aanleiding wordt gevonden dat bezwaarde zijn verzoeken
indient ter bevordering Van een goede en democratische bestuursvorming.

,\
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Gelet op het voorgaande stelt het college zich primair op het standpunt dat
bezwaarde niet ontvankelijk is in zijn bezwaren, omdat hij niet t'ljdig een
bezwaarschrift heeft ingediend tegen het bestuit van 27 november 20].7 en
stelt het colIege zich secundair op het standpunt dat bezwaarde niet
ontvankelijk is in zijn bezwaren, omdat hij misbruik maakt van recht.

Zevenaar, 27 februa ri 2018

Namens het college
H. Marinus
Afdeling I Bedrijfsvoering

.z\
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ADVIESCOMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN ZEVENAAR
Algemene Kamer

Verslag van de zitting van woensdag 14 maart 20í8 naar aanleiding van het bezwaar van de
heer Kemperman te Doetinchem.

Aanwezig.
voorzitter:
Leden:
secretaris:
Notu!ist:

mr. H.J.W. Leenen
mr. Brandenburg-Stroo en mr. P. Klaassens
mr. M.J.S. van Helden
mw. B.D. Kankal
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Bezwaarmaker is ter zitting verschenen, Namens het college is ter zitting verschenen de heer H
Marinus.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Vooŕs geeft hij aan dat het bezwaar wegens niet tijdig
beslissen op verzoek van de heer Kemperman is aangemerkt tegen het besluit van 27 november
2017.

De heer Kemperman geeft aan dat hij een uitvoerig bezwaarschrift heeft ingediend waarnaar hij

verwijst. Daarnaast merkt hij op dat hem misbruik van recht wordt tegengeworpen. ln de door het
college aangehaalde uitspraken is juist geen sprake van misbruik van recht. Bovendien dient hij,

anders dan in de aangehaalde gevallen, alleen verzoeken in bij de gemeente Zevenaar en incasseert
hij geen dwangsommen of proceskosten. Veel van de aangehaalde zaken gaan ook over
verkeersboetes, wat hier ook niet aan de orde is.

De voozitter merkt op dat de heer Kemperman om facturen van Vijverberg juristen en Capra en
vraagt de heer Kemperman of het college kan volstaan met het vermelden van de factuurbedragen.

Volgens de heer Kemperman gaat het hier niet om, Hij is geTnteresseerd over welke zaken deze
bureaus hebben geadviseerd,

De heer Marinus brengt naar voren dat het college zich primair op het standpunt stelt dat geen sprake
is van verschoonbare termijnoverschrijding. De blote mededeling dat hij het besluit niet heeft
ontvangen, is daarvoor onvoldoende. Secundair stelt het college zich op het standpunt dat sprake is
van misbruik van recht. Dat het college dit standpunt inneemt heeft een hele geschiedenis, die in het
besluit en het venueerschrift uiteen is gezet. De heer Kemperman blijft maar verzoeken indienen,
terwijl hij alle informatie die hem betreft al heeft ontvangen. De uitspraken zijn aangehaald om
inzichtelijk te maken welke factoren een rol spelen bij het aannemen van misbruik van recht. Naar
aanleiding van het onderzoek van de enquetecommissie is het college opgedragen om een oplossin9
met de heer Kemperman te bereiken. Tijdens de gesprekken waarin dit is getracht is namens de heer
Kemperman aangegeven dat bij excuses en financiéle genoegdoening hij stopt met het indienen van
verzoeken. De heer Kemperman gebruikt de Wob dan ook voor een ander doel.

De voorzitter vraagt of het klopt dat het college van mening is dat het bezwaar wegens niet tijdig
beslissen ten onrechte is aangemerkt tegen het besluit van 27 november.

De heer Marinus verwijst naar hetgeen hierover in het venĺeerschrift staat. De rechtbank's-
Gravenhage heeft in een vergelijkbare zaak bepaald dat een bezwaarschrift niet zomaar
geconverteerd kan worden.

De voorzitter vraagt of het Wob-vezoek voldoende concreet is om daarop te besluiten.

De heer Marinus vertelt dat het college dit minder relevant vindt. Alles kan nog een keer verstrekt
worden. Dat is niet de bedoeling. Het kan niet de bedoeling zijn dat er telkens weer (gedeeltelijk)
herhaalde verzoeken worden ingediend. Er moet dan elke keer opnieuw gekeken worden naar welke
stukken al zijn verstrekt,

De heer Klaassens geeft aan dat er gevraagd kan worden naar verduidelijking.



Volgens de heer Marinus is dit ook gebeurd. De heer Kemperman blijft doorgaan met het indienen van
verzoeken, De Wob wordt oneigenlijk gebruikt.

De heer Brandenburq-Stroo vraagt aan de heer Marinus of ieder vezoek van de heer Kemperman
misbruik van de Wob opleveŕ.

De heer Marinus antwoordt dat dit niet het geval is. Dit wordt van geval tot geval bepaald. Als sprake
is van een verzoek dat betrekking heeft op personele aangelegenheden dan vindt het college dat
misbruik.

De heer Klaassens geeft aan dat er spanning staat op deze redenering,

De heer Marinus herhaalt dat het Wob-vezoek niet inhoudelijk is behandeld omdat sprake is van
informatie die betrekking heeft op personele aangelegenheden. Als een Wob-vezoek beľekking heeft
op een andere aangelegenheid dan zal het verzoek wel in behandeling worden genomen. Het college
vindt dat de heer Kemperman de Wob gebruikt voor een ander doel. Als dit zijn eerste verzoek zou
zijn, was dit niet aan orde geweest. Het college vindt dat de heer Kemperman de gemeente aan het
werk wilt zetten.

De voorzitter vraagt of de facturen waar de heer Kemperman om vraagt, deel hebben uitgemaakt van
eerdere wob-verzoeken.

Volgens de heer Marinus is er niet 1 op 1 sprake van een herhaald verzoek, maar er is bijvoorbeeld
wel al eerder gevraagd naar documenten die dit verzoek overlappen. Dit is een tactiek die de heer
Kemperman vooŕdurend toepast.

De heer Kemperman vindt de redeneringen van de heer Marinus zinloos. Hij geeft aan niet alle
stukken te hebben. Hij heeft zijn personeelsdossier uit 2004 inderdaad ontvangen, maar hij betwist dat
hij gezegd zou hebben dat hij zou stoppen als er genoeg geld wordt geboden.

Nadat de voozitter heeft vastgesteld dat er geen verdere vragen zijn, dankt hij de aanwezigen voor
hun komst en de gegeven toelichting en sluit de hoorzitting.

De Adviescommissie voor bezwaarschriften zevenaar,
mr. M.J.S. van Helden, ffiľ. H.J.W. Leenen
secretaris voorzitter
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ADVIESCOMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN ZEVENAAR
Algemene kamer

Advies naar aanleiding van het bezwaarschrift van de heer mr. P.H.M. Kemperman te
Doetinchem.

Het bezwaar van de heer mr. P.H.M. Kemperman (hierna: bezwaarmaker), is gericht tegen het besluit
van burgemeester en wethouders (hierna: college) van 27 november 20'17 , waarbij is beslist op het
Wob-verzoek van 16 oktober 2017.

Het bezwaarschrift berust op artikel 8:1 in samenhang met aŕikel 7:1van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Op grond van het bepaalde in de Verordening bezwaarschriften- en
ombudscommissie zevenaar is het bezwaarschrift voor advies aan de Adviescommissie voor
bezwaarschriften (hierna: de commissie) voorgelegd. De commissie heeft het bezwaar behandeld in
haar vergadering van woensdag 14 maart2018. Bezwaarmaker is hierbij verschenen. Namens het
college is de heer Marinus verschenen. De commissie brengt na beraadslaging als volgt advies uit.

OVERWEGINGEN

Feiten en loop van de procedure
Op 16 oktober 2017, onfuangen 24 oktober 2017, heeft bezwaarmaker met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van de facturen met
bijbehorende speciíicaties van Vijverberg Juristen en Capra Advocaten over de periode 1 oktober
2016 tJm 15 oktober 2017,

Bij besluit van 27 november 2017 heeft het college het Wob-vezoek van 16 oktober 2017 buiten
behandeling gelaten wegens misbruik van een wettelijke bevoegdheid.

Bij brief van 19 december 2017, ontvangen 20 december 20'17, is een bezwaarschrift ingediend tegen
de weigering om tijdig te beslissen op het Wob-vezoek van 16 oktober 2017.

Bij brief van 9 januari 2018 is aan bezwaarmaker een kopie verstuurd van het besluit van 27
november 2017.

Bij brief van 14 januari 2018, ontvangen 15 januari 2018, is een pro-forma bezwaarschrift ingediend
tegen het besluit van27 november 2017.

Op 26 januari 2018 is bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld om de gronden van bezwaar in te
dienen voor 13 februari2018.

Op 1,1 februari2018, ontvangen 12íebruaĺi2018, z,jn de gronden van bezwaar ingediend,

Het college heeft een op27 februari2018 gedateerd verweerschrift ingediend.

Het juridisch kader (Algemene wet bestuursrecht, Burgerlijk Wetboek en de Wet openbaarheid
van bestuur)
lngevolge aŕikel 8:í in samenhang met aŕikel 7:1 van de Awb kan een belanghebbende tegen een
besluit bezwaar maken.

lngevolge artikel 6:5 van de Awb wordt het bezwaarschrift ondertekend en bevat het ten minste; de
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar.

lngevolge aŕikel 6:6 van de Awb kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard, indien niet is
voldaan aan artikel 6:5 of enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van
het bezwaar, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem
daartoe gestelde termijn.

lngevolge de artikelen 6:7 en 6:8 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift zes weken en vangt deze termijn aan met ingang van de dag waarop het besluit
bekend is gemaakt.
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op grond van aŕikel 3:41 van de Awb geschiedt de bekendmaking van een besluit, door toezending of
uiľeiking aan de aanvrager.

lngevolge artikel ,l3, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: het BW) kan degene
aan wie een bevoegdheid toekomt, haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
lngevolge het tweede lid kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen
mét geén ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of
in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het
belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

lngevolge het derde lid kan uit de aard van een bevoegdheid vooňvloeien dat zij niet kan worden
misbruikt.

lngevolge artikel 15 van Boek 3 BW vindt aŕikel 13 buiten het vermogensrecht toepassing, voor zover
de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

lngevolge aŕikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in

dotumenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

lngevolge het derde lid behoeft de verzoeker bij zijn verzoek geen belang te stellen.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid en de bezwaren
De commissie stelt allereerst vast dat, conform aŕikel 3:41 van de Awb, het besluit op 27 november
2017 aan bezwaarmaker is verzonden. De commissie is van oordeel dat het besluit op de
voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Dit houdt in dat de bezwarentermijn is ingegaan op 28 november 2017 en op 8 januari 2018 eindigde.

De commissie stelt vervolgens vast dat het bezwaarschrift op 15 januari 2018 per post is ontvangen,

zodat het buiten de bezwárentermijn is ingekomen. Evenwel heeft bezwaarmaker eerder en binnen de
bezwarentermijn, namelijk bij brief van 19 december 2017, ontvangen per post op 20 december 2017 ,

bezwaar gemaätt tegen de weigering om tijdig te beslissen op zijn Wob-verzoek van 16 oktober 2017.

ondankstat in dit bézwaarschrirt strirt genomen niet is vermeld tegen welk besluit het is gericht, is

bezwaarmaker een herstel-gelegenheid als bedoeld in aňikel6:6 Awb, geboden en heeft hij dit

verzuim tijdig hersteld.

De commissie is vanwege het voorgaande van mening dat bezwaarmaker tijdig bezwaar heeft
gemaakt.

Voorts ziet de commissie zich voor de vraag gesteld of bezwaarmaker in zijn bezwaar kan worden

ontvangen vanwege het vermeende misbruik van recht.

Het college stelt zich namelijk op het standpunt dat bezwaarmaker misbruik heeft gemaakt van de
bevoegdňeid om een Wob-verzoek in te dienen en vervolgens bezwaar te maken tegen het besluit op

het Wob-vezoek.

Het college heeft de volgende feiten aan zijn besluit ten grondslag gelegd.

"ln de afgelopen jaren heeft bezwaarde talvan Wob-vezoeken ingediend. Daarbijwas regelmatig

sprake ván verzoeken die ook zagen op al eerder aan bezwaarde openbaar gemaakte c.q. verstrekte

documenten. ook vanwege het procesgedrag van bezwaarde en met inachtneming van de relevante

Wob-jurisprudentie is het college tot de opvatting gekomen dat bezwaarde de Wob voor een ander
doel gebruikt dan waarvoor de Wob is bedoeld en overigens dat de Wob verzoeken van bezwaarde
geen reoelilk doel dienen. Met name zijn wij tot de opvatting gekomen dat bezwaarde met het
indienen ván zijn Wob-verzoeken en vanwege zijn procesgedrag, de Wob oneigenlijk gebruikt c.q.

misbruik maakt van de bevoegdheid om een Wob-verzoek in te dienen teneinde de gemeente
onevenredig te belasten, ambtelijke werkzaamheden te ontwrichten en om geldbedragen van de
gemeente te incasseren.
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Wij noemen de volgende feiten en omstandigheden die leiden tot onze conclusie dat bezwaarde
misbruik maakt van een wettelijke bevoegdheid, Daarbij noemen wij de feiten en omstandigheden die
betrekking hebben op het door bezwaarde indienen van Wob verzoeken in de afgelopen jaren tot op
heden.

1. De gemeenteraad heeft op 5 juli 2017 een motie aangenomen waarin de raad het college
opdraagt "om de arbeidsgeschillen met de twee oud-medewerkers genoemd in de uitspraken uit 2015
van de Centrale Raad van Beroep in een constructieve dialoog af te wikkelen zodat over en weer
finale kwijting volgt ten aanzien van alle lopende procedures en vorderingen waaronder de WobMbp
verzoeken." Gelet op de inhoud van de motie kan geconcludeerd worden dat de gemeenteraad ervan
uitgaat dat bezwaarde zijn Wob-verzoeken indient om reden van het arbeidsgeschil dat in het
verleden tussen hem en de gemeente is ontstaan.

2. ln het proces dat wij hebben gevolgd om te komen tot uitvoering van de raadsmotie d,d. 5 juli
2017 , is naar voren gekomen dat u bereid bent alle lopende procedure te staken en geen nieuwe
procedures te staŕen als de gemeente bereid is de door u gewenste financiéle compensatie te
bieden. Wij beschouwen dit als een bevestiging dat u de Wob gebruikt voor een ander doel dan
waarvoor de wob is bedoeld.

3. De documenten waarop uw meer actuele verzoeken zien, betreffen verzoeken die veelal
eerdere verzoeken overlappen dan wel een gedeeltelijke herhaling zijn van eerdere verzoeken. Het
gaat derhalve om vezoeken die ook zien op documenten die reeds openbaar zijn en/of die reeds
eerder aan bezwaarde zijn verstrekt.

4. Bezwaarde formuleert zijn Wob verzoeken veelalalgemeen. Als gevolg daarvan werkt hij
discussie in bezwaar- en beroepsprocedures in de hand. ln het verleden heeft bezwaarde op
verzoeken om precisering gereageerd dat zijn verzoek voldoende duidelijk is.

5. Bezwaarde dient Wob-vezoeken in om e-mails van medewerkers waarin zijn naam voorkomt
openbaar te maken om vervolgens klachten in te dienen over het bewaren van e-mails van (oud)
medewerkers waarin zijn naam voorkomt.

6, Bezwaarde dient inzagevezoeken in op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) om vervolgens na ongegrondverklaring van zijn hoger beroep door de Afdelĺng
bestuursrechtspraak van de Raad van State, te verzoeken de stukken zoals die zijn vermeld op een
Wbp-overzicht op grond van de Wob openbaar te maken.

7. Het Wob verzoek van bezwaarde om alle documenten zowel in- als extern waarin zijn naam of
een verwijzing naar hem voorkomt, inclusief alle daarbij gevoegde of behorende documenten in de
periode juli 2005 Vm november 2016, is een verzoek dat betrekking heeft op een min of meer
onbegrensd aantal documenten. Een omvangrijk onderzoek zou moeten plaatsvinden op
verschillende plekken binnen en buiten het gemeentehuis om te kunnen voldoen aan het verzoek.

8, Bezwaarde maakt namens uw zijn oud-collega en ex-werknemer van de gemeente bezwaar
tegen het gebruik van een formulier voor het indienen van Wob vezoeken en gaat tot in hoger beroep
om zijn gelijk te halen, waarna hij gebruik blijft maken van het betreffende formulier.

9. ln de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op uw hoger beroep merkt de Raad op dat
niet is gebleken van andere stukken die van belang kunnen zijn voor deze procedures of voor
gerelateerde beroepszaken van appellant. De Raad merkt verder op dat ook voor wat betreft dat punt
en vanwege de rehabilitatie, het op de weg van appellant ligt om verdere acties jegens zijn voormalig
werkgever achterwege te laten.

10. Mede in relatie met hetgeen is genoemd onder 9. stelt het college vast dat bezwaarde zijn
personeelsdossier en alle daarop betrekking hebbende stukken heeft ontvangen. Daarnaast heeft
bezwaarde de stukken ontvangen die betrekking hebben op het personeelsbeleid van de gemeente
welke stukken in het kader van de raadsenquéte zijn verzameld.

11. Ook om reden van hetgeen is genoemd onder 5. vindt het college dat er sprake is van een
gerechtvaardigde twijfel of bezwaarde daadwerkelijk wil bereiken dat in beginsel een ieder kennis kan
nemen van de betreffende informatie".



De commissie overweegt dat voor het buiten behandeling laten van een Wob-verzoek wegens
misbruik van bevoegdheid zwaarwichtige gronden vereist zijn. Deze zwaanĺichtige gronden zijn onder
meer aanwezig indien rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder redelijk doel
of voor een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat het aanwenden van die rechten of
bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw.

Uit de jurisprudentie blijkt dat een min of meer overmatig beroep op door de overheid geboden
faciliteiten in het algemeen op zichzelí geen misbruik van recht op leveŕ. Elk beroep op die faciliteiten
brengt immers kosten met zich voor de overheid en benadeelt de overheid in zoverre. Wel kan het
aantal malen dat een bepaald recht of een bepaalde bevoegdheid wordt aangewend, in combinatie
met andere omstandigheden, bijdragen aan de conclusie dat misbruik van recht heeft
plaatsgevonden.

Anders dan in haar adviezen van 27 december 2017, meent de commissie thans op basis van de
hiervoor geschetste omstandigheden dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld
dat bezwaarmaker misbruik maakt van zijn bevoegdheid om een Wob-vezoek in te dienen en
vervolgens bezwaar te maken tegen het besluit op het Wob-verzoek.

Weliswaar is bekend dat bezwaarmaker aljaren bezig is met het indienen van Wob- en Wbp-
verzoeken bij het college om daar vervolgens bezwaar en beroep tegen in te stellen, dat
bezwaarmaker niet altijd ingaat op preciseringsverzoeken van het college en het gemeentelijk
apparaat als gevolg hiervan behoorlijk wordt belast, maar dat laat onverlet dat niet is gebleken dat
onderhavig verzoek met een ander doel is ingediend dan waarvoor de Wob is bedoeld.

Ter zitting heeft het college verklaard dat de lijn wordt gehanteerd dat per vezoek wordt beoordeeld of
sprake is van misbruik. Daarbij speelt de bestuurlijke aangelegenheid waarop het vezoek betrekking
heeft een rol alsmede de vraag in hoeverre het verzoek is begrensd en of bezwaarmaker reeds over
de gevraagde documenten beschikt.

Tegen deze achtergrond is het volgens de commissie niet verdedigbaar dat onderhavig Wob-verzoek,
waarbij bezwaarmaker voldoende concreet en gepreciseerd heeft aangegeven welke documenten hij
wenst te ontvangen, het vezoek in tijd en omvang is begrensd en niet is komen vast te staan dat
bezwaarmaker al over de gevraagde documenten beschikt, buiten behandeling is gelaten. Ook de
andere door het college geschetste omstandigheden, als hiervoor vermeld, doen zich met betrekking
tot onderhavig verzoek niet (of nauwelijks) voor.

De commissie merkt nog op dat de door het college aangehaalde jurisprudentie omtrent misbruik Wob
niet ziet op met de onderhavige zaak vergelijkbare gevallen,

Gelet op het voorgaande acht de commissie bezwaarmaker ontvankelijk in zijn bezwaar. Het college
heeft het Wob-verzoek van 16 oktober 2017 ten onrechte buiten behandeling gelaten. De commissie
adviseert het college het vezoek alsnog inhoudelijk te behandelen.

De commissie zijn verder geen feiten of omstandigheden bekend die tot een ander advies zouden
moeten leiden dan hieronder is aangegeven.

^\



Advies van de commissie

De commissie adviseert het bezwaar van de heer mr, P.H.M. Kemperman, gericht tegen het besluit
vanhetcollegevan27november2017;ontvankelijken9e9rondteverklarenenhet
bestreden besluit te herroepen met inachtneming van haar advies.

Zevenaar, 11 april2018
De Adviescommissie voor de behandeling van
bezwaa rsch rifte n zev enaar
mr. M.J.S. van Helden, ffiľ. H.J.W. Leenen,
secretaris voorzltter
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De heer mr P.H.M. Kemperman
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Datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

16 mei zor8
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Beslissin9 op bezwaarsch riften
Harry Marinus
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Geachte heer Kemperman,

Bij brief van ĺ9 december 2ot7, ontvangen op zo december zor'7 heeft u bezwaargemaakttegen de
weigering om tijdig te beslissen op uw verzoek d.d. 16 oktober 2ot7 op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob).

Bij briefvan 14januari zoĺ8, ontvangen op 15januari zoĺ8 heeft u heeft u bezwaar aangetekend tegen ons
besluit van 27 november zoĺ7 waarbij wij uw Wob-verzoek d.d. ĺ6 oktober zoĺ7, ontvangen op z4 oktober
zor7, buiten behandeling hebben gelaten.

Adviescommissle Bezwaarschriften
Wij hebben uw bezwaarschriften voor advies naar de Adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar
gestuurd. Deze commissie heeft ons geadviseerd uw bezwaar 9ericht tegen het besluit van 27 november
zor7 ontvankelijk en gegrond te verklaren en ons besluitvan z7 november 2ot7 te herroepen.

Het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bijgaand. Het advies maakt deel
uit van de overwegingen die mede ten grondslag liggen aan ons heroverwegingsbesluit.

Afiĺ'ljken van advies van de bezwaarschriftencommissie
Wij nemen het advies van de commissie niet over. Anders dan de commissie adviseert zijn wij van mening

dat er geen wettelijke grond is om uw bezwaarschrift van ĺ4 januari zoĺ8 ontvankelijk te verklaren en dat
er geen wettelijke grond is om uw bezwaarschrift van 19 decembe r 2oa7 tegen het uitblijven van een

beslissing op uw Wob-verzoek te beschouwen als cq te converteren in een bezwaarschrift 9ericht tegen
ons besluit op uw Wob-verzoek.

Aanvultende overwegingen ten aanzien van uw bezwaarschriftten
Ten aanzien van het bezwaarschrift d.d. r.4 januari zoĺ8
Wij verwijzen vooreerst naar ons verweerschrift dat wij hebben ingediend bij de commissie. Dit
verweerschrift ontvangt u eveneens bijgaand en maakt mede deel uit van ons heroverwegin9sbesluit.

Artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt: "De termijn voor het indienen van een
bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken."
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Artikel 6:8 van de Awb bepaalt: "De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op
de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt."

Artikel 6:rr van de Awb bepaalt: "Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of
beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op 9rond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan
worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest."

Wij overwegen dat de wettelijke regeling over een bezwaartermijn van openbare orde is.

ln uw bezwaarschrift van 14 januari zoĺB schrijft u dat wij u bij brief van ĺo januari zor8 het besluit van 27
november zor7 hebben toegezonden en dat u het besluit van z7 november zor7 voordien niet heeft
ontvangen. U geeft aan dat u daarom niet eerder bezwaar kon aantekenen en dat u dat bij deze doet. U
verzoekt een nadere termijn te gunnen voor het indienen van de gronden, U schrijft verder dat u zonodig
verzoekt om uw bezwaarschrift van ĺ9 december 2ot7 aan te merken als te zijn gericht tegen het besluit
van 27 november 2ot7 en u verzoekt in dat kader eveneens een nadere termijn te gunnen voor het
indienen van de gronden van bezwaar.

Volgens vaste rechtspraak is in het geval de geadresseerde stelt dat hij een niet aangetekend verzonden
besluit niet heeft ontvangen, het in beginsel aan het bestuursorgaan is om aannemelijk te maken dat het
besluit wel op het adres van de geadresseerde is ontvangen. De omstandigheid dat per post verzonden
stukken in de regel op het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd, rechtvaardigt
evenwel het vermoeden van ontvangst van het besluit op dat adres. Dit brengt mee dat het
bestuursorgaan in eerste instantie kan volstaan met het aannemelijk maken van verzending naar het juiste
adres. Daartoe is in ieder geval vereist dat het besluit is voorzien van de juiste adressering en een
verzenddatum en sprake is van een deugdelijke verzendadministratie. Voorts dient niet 9ebleken te zijn
van recente problemen bij de verzending van poststukken.

Als het bestuursorgaan de verzending van het besluit aannemelijk heeft gemaakt, li9t het vervolgens op
de weg van de geadresseerde voormeld vermoeden te ontzenuwen. Hiertoe is niet vereist dat de
geadresseerde aannemelijk maakt dat het besluit niet op zijn adres is ontvangen; voldoende is dat op
grond van hetgeen hij aanvoert de onWangst redelijkerwijs kan worden betwijfeld.

Op het besluit d,d. z7 november zo:r7 is het juiste adres vermeld. Dit is door u ook niet bestreden. Volgens
de verzendadministratie is het besluit via de postkamer verzonden naar het adres zoals aangegeven op het
besluit. Op het besluit is de verzenddatum vermeld. Op de postkamer wordt de verzending van
poststukken geregistreerd. Ook indien poststukken retour worden ontvangen, omdat bezorging daarvan
niet kon plaatsvinden, wordt dit geregistreerd.

Door de behandelend medewerker is op de hoorzittin9 naar voren gebracht dat hij het besluit op z7
november zoĺ7 heeft laten ondertekenen door de burgemeester en de secretaris en dat hij dezelfde dag
het getekende poststuk bij de postkamer heeft aangeleverd voor verzending. De medewerker van de
postkamer heeft aangegeven dat het poststuk dezelfde dag zou worden verzonden en de administratieve
verwerking daarvan de volgende dag zou plaatsvinden. ln de postregistratie vinden wij bevestiging van
deze gang van zaken met betrekking tot de bekendmaking van ons besluit aan u.

Volgens de postkamer is het poststuk niet retour ontvangen. De organisatie die zorgdraagt voor de
postbezorging en in dit geval de post van de gemeente bezorgt in uw woonplaats, heeft aangegeven dat er
in de betreftende periode geen storin9en en/of problemen zijn geweest.
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Eveneens op 27 november zo:7 hebben wij u toegezonden ons besluit op uw Wob-verzoek van 6
november zo:r7.U stelt dat u ook dat besluit niet heeft ontvangen.

Op 3o november zoe7 is u via de postkamer van de gemeente een brief gestuurd waarin melding wordt
gemaakt van een verschrijving in ons besluit van 27 november zor7 waarbij wij hebben beslist op uw Wob-
verzoekvan 6 november zoĺr7.U steltdatu ookdeze brief nietheeftontvangen.

Wij overwegen verder dat geen van de drie hiervoor genoemde brieven retour zijn ontvangen, omdat
bezorging daarvan niet kon plaatsvinden.

De Adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar heeft ten aanzien van uw bezwaarschrift d.d. z5
januari zor8 tegen ons besluit van 27 november zoĺ7 waarbij wij hebben beslist op uw Wob-verzoek van 6
november zor7, 9eadviseerd dat dit bezwaarschrift buiten de daarvoor gestelde termijn is ingediend en
dat u met de enkele mededeling dat u het besluit niet heeft ontvangen, er niet in geslaagd bent om het
vermoeden van ontvangst van het besluit op uw adres te ontzenuwen, Wij hebben dat advies
over9enomen.

Op de hoorzitting op 14 maart zor8 waar ook uw laatstgenoemd bezwaarschrift is behandeld, heeft u
aangegeven dat u niet bekend bent met klachten over de postbezorging en dat de brievenbus bij u thuis op
slot zit, maar dat er wel post in kan.

Ook in de thans aan de orde zijnde zaak zijn wij van mening dat in het voorgaande rechtvaardiging wordt
gevonden voor het vermoeden dat ons besluit van 27 november zo:r7 zoalsthans aan de orde koŕna de
verzending daarvan door u is ontvangen. U heeft geen feiten aangedragen die maken dat de ontvangst
redel ijke rwijs ka n worden betwijfeld.

OP z7 november zot7 is het door u bestreden besluit verzonden. Dit betekent dat de bezwaartermijn is
begonnen oP zB november zo:r7 en dat tot en met 8 januari zor8 een bezwaarschrift kon worden
ingediend. Het bezwaarschrift van 14 januari zor8, ontvangen op ĺ5 januari zor8, is dan ook niet binnen de
bezwaartermijn van zes weken ingediend.

Het is aan u om de feiten aannemelijk te maken op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden
geoordeeld dat u in verzuim bent geweest. Het door u genoemde feit dai wU b;; brief van ro januari zor8 u
het besluit van 27 november zor7 hebben toegezonden en dat u dat besluit voórdien niet heäft ontvangen
is naar ons oordeel onvoldoende om aannemeh.lk te vinden dat u niet in verzuim bent geweest. U heeď
geen andere feiten naar voren gebracht op grond waarvan wij aannemelijk zouden moeten vinden dat u
niet in verzuim bent geweest.

Wij komen dan ook tot de conclusie dat u uw bezwaarschrift niet t1.;dig heeft ingediend en dat geen grond
wordt gevonden voor een verschoon ba re termijnove rschrijdi ng.

Ten aanzien van het bezwaarschrift d.d. 19 decemb el2oL7
De Adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar schrijft in haar advies dat u bij brief van ĺ9 december
2017 een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de weigering om tijdig te beslissen Óp u* Wob_verzoek van
16 oktober zot7, De Adviescommissie is blijkens haar jdviei u.n ."nin9 dat uw bezwaarschrift tegen het
niet tijdig beslissen oP UW Wob-verzoek moet worden aangemerkt als té zijn gericht tegen ons besluit van
z7 november zor8. Daarover schrijft zij dat zij u een herstelgelegenheid heéftleboden zoals bedoeld in
artikel 6:6 Awb en dat u uw verzuim tijdig heeft hersteld. Värvolgens concludeért de commissie daaruit dat
u tijdig bezwaar heeft 9emaakt tegen ons besluit van 27 november zor7.
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Wij volgen niet de opvatting van de commissie.

Artikel 6:2 väľ,| de Awb bepaalt: "Voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep
worden met een besluit gelijkgesteld:
a. de schriftelijke weigering een besluit te nemen; en
b. het niet tijdig nemen van een besluit."

Artikel 6:5, eerste lid van de Awb bepaalt: "Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep."

Artikel 6:6 van de Awb bepaalt: "Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien:
a. niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling
nemen van het bezwaar of beroep, of
b. het bezwaar- of beroepschrift 9eheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel z:ĺ5,
mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde
termijn."

Artikel 7:11, eerste lid van de Awb bepaalt: "lndien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan
een heroverweging van het bestreden besluit plaats."

Wij overwegen dat ingevolge artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb, een bezwaarschrift een
omschrijving dient te bevatten van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. Uit de wetsgeschiedenis
van artikel 6:5, eerste lid, onder c, van de Awb blijkt dat dit artikel ertoe strekt om buiten twijfel te stellen
tegen welk besluit of besluiten het bezwaar zich richt.

U schrijft in uw bezwaarschrift d.d. ĺ9 december zoĺ7 dat u bezwaar maakt tegen de weigering om tijdig te
beslissen op uw Wob-verzoek.

W1 z1.1n van mening dat gelet op het bepaalde in artikel 6:2 van de Awb en het bepaalde in artikel 6:5,
eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb, geoordeeld kan worden dat uw bezwaarschrift d.d. ĺ9 december
zor7 voldoet aan het vormvereiste dat het bezwaarschrift een omschrijving moet bevatten van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht. Wij vinden dan ook dat geen sprake is van een verzuim zoals bedoeld in
artikel 6:6 van de Awb. Wij volgen daarom niet de kennelijke opvatting van de commissie dat in dit geval
sprake is van een vormverzuim.

Ook gelet op het bepaalde in artikel7rrr, eerste lid van de Awb, zijn wij van mening dat u het ondenĺerp
Van uw bezwaar niet kunt wijzigen zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is. Dit geldt met name als
de bezwaartermijn reeds is verstreken. ln dat verband ovenĺegen wij wederom dat de wettelijke regeling
over een bezwaartermijn van openbare orde is.

Wij stellen vast dat u bij brief van 14 januari zot8, ontvangen op 15 januari zoĺ8 en derhalve na afloop van
de bezwaartermijn heeft verzocht uw bezwaarschrift van 19 december 2017 aan te merken als te zijn
gericht tegen het besluit van 27 november zor7.
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Een wettelijke grondslag om het onderwerp van bezwaar tijdens een bezwaarprocedure te wijzigen, zou
kunnen worden gevonden in de artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb. Echter voor de thans aan de orde zijn de
zaak zijn deze artikelen niet toepasselijk.

Wij vinden in de Awb geen wettelijke grondslag om uw bezwaarschrift tegen het niet tijdig beslissen op uw
Wob-verzoek aan te merken als een bezwaarschrift dat (mede) is gericht tegen ons besluit van 27
november zor7. Ook in hetgeen u in de bezwaarprocedure naar voren hebt gebracht, vinden wij geen
aanleiding voor de opvatting dat de Awb een wettelijke grondslag biedt om het onderwerp van uw
bezwaarschrift te wijzigen en uw bezwaarschrift aan te merken als te zijn gericht tegen een ander besluit
of zoals hier tegen het besluit van 27 november zoĺ7.

Gelet op het voorgaande volgen wij niet het bericht van de commissie aan u bij brief van z6 januari zor8
dat zij kan instemmen met uw verzoek d.d. ĺ4 januari zor8 om uw bezwaarschrift van 19 decembe r 2ot7
aan te merken als te zijn gericht tegen het besluit van 27 november 2ot7 om u vervolgens in de
gelegenheĺd te stellen de gronden van bezwaar in te dienen.

Uw bezwaarschrift van 19 december zo:r7 is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit op uw
Wob-verzoek. Wij hebben reeds op 27 november zo:r7 aan u ons besluit op uw Wob-verzoek van 16
oktober zoĺ7 bekendgemaakt. Uw bezwaarschrift van 19 december zoĺ:7 is dan ook ongegrond.

samenvattend
Wij volgen niet de rechtsopvatting van de commissie zoals die blijkt uit haar advies. Gelet op onze
voornoemde overwegingen komen wij tot het oordeel dat u uw bezwaarschrift tegen ons besluit van z7
november zor7 niet tijdig heeft ingediend en dat geen grond wordt gevonden om te oordelen dat sprake is
va n een ve rschoon bare termij noversch rijdi ng.

Uw bezwaarschrift van 19 december zoĺ7 mist feitelijke grondslag en is daarom ongegrond.

Besluit
Wij hebben op 15 mei zor8 besloten om in afwijking van het advies van de Adviescommissie voor
bezwaa rsch riften zevenaar:
ĺ. uw bezwaarschrift van 14 januari zor8 niet ontvankelijk te verklaren;
z. uw bezwaarschrift van 19 december 2017 on9e9rond te verklaren.

Beroep
lndien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt hiertegen binnen zes weken na de datum van
bekendmaking/verzending een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9o3o, 68oo EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
rechtban k via http://loket. rechtspraa k. n l/bestuu rsrecht.

Hoogachtefld,
bu r en wethouders van zevenaa r,

J.M. Tromp
secretaris

ŕt* Li,l

mr. P. Schadd-de Boer
burgemeester
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bijlage(n):
r. advies bezwaarschriftencommissie d.d . t:.april zor8
2. verslag hoorzitting d .d.4 maart zor8
3. verweerschrift d .d. z7 februari zor8
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Rechtbank Gelderland
Team Bestuuľsľecht Arnhem
Postbus 9o3o
68oo EM Arnhem

Ondelweľp: beroepschrift

Edelachtbare heeľ, mevTouw, Doetinchem, Z3juni zor8

Hierbii kom ik in beroep tegen biigevoegde beslissing van burgemeester en wethouders

van de gemeente Zevenaar van 16 mei zor8 (zaaknummetZlt8lzgloíĺlUlTlt8l&lsg++).
Het bijbehorende advies van de beanraarschriftencommissie van u. april zor8 heb ik
eveneens bijgevoegd. Ik veĺzoek u mij een nadere teĺmijn te gunnen voor het indienen

van de gronden van beroep.

Hoogachtetrd,

mľ. P.H.M. Kempeľman
vancouveľstraat z6

7oo7 GB Doetinchem
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Rechtbank Gelderland
Team Bestuuľsľecht Arnhem
Postbus 9o3o
68oo EM Arnhem

Uw briefvan i ?,sjuni zor8
Zaaknummer: ARN t8ll+6z WOB
Onderweĺp : het beroep van P.H.M. Kemperman te Doetinchem

Edelachtbare heeľ, mevľouq Doetinchem, 20 juli 2018

Hierbij treft u de gĺonden aan van mijn beroep tegen het besluit van burgemee teľ en
wethoudeľs van de gemeente Zevenaar (B&W) van 16 mei zor8 waarbij zii mijn be-
zwaaľ tegen hun besluit van 27 november zor7 in afiĺrijking van het advies van de be-
zwaarschriftencommissie van rr april zor8 niet ontvankelijk c.q. ongegrond hebben
verklaard.

Met de bezwaarschriftencommissie ben ik van mening dat ik tijdig bezwaar heb ge-
maakt, dat er geen sprake is van misbruik van recht, dat mijn bezwaarschrift onwanke-
lijk en gegrond dient te worden verklaard en dat B&w het bestreden besluit dienen te
herroepen.

B&W hebben het advies van de bezwaarschriftencommissie naast zich neergelegd en
verwiizen daarvoor primair naar hun veľweeľschrift van z7 februari zor8 en de oveľwe_
glngen uit hun besluit van2.7 november zor7.

De bezwaarschriftencommissie heeft bedoeld veľweeľschrift van z7 februari zor8 en de
overwegingen uit het besluit van B&W van 27 november zory bij haar advies betrokken
en komt oP basis daarvan tot de conclusie dat ik tijdig bezwaaĺ heb gemaakt en dat er
geen sPrake is van misbruik van recht. Ik deel die conclusie. Ook de overige dooĺ B&W
aangedragen aľgumenten om van het advies van de bezwaarschriftencommissie af te
wijken, zijn deels onbegrijpelijk en deels misplaatst door een veĺkeerde interpretatie
van de Algemene wet bestuursrecht.

Terzijde merk ik nog op dat B&W het zijn die vanaf zooz stelselmatig te lsľader trouw
hebben gehandeld en misbruik van de hun toekomende wettelijke bevoegdheden heb_
ben gemaakt, door medewerkers af te branden en kapot te maken en hun besluiwoĺ-
ming hierover in de doofoot te houden. Uit de in juni zot7 ďgetonde raadsenquéte
over het Personeelsbeleid van B&W in de jaren 2.oo2,-2al5, verschillende gerechtelijke
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uitsPraken en openbare stukken bliikt dat er van rechtsmisbruik en la,rade trouw van
mijn kant geen sPrake is, maar dat het juist B&W zijn die vanaf de aankondiging van
mijn stĺafontslag in zoo7 misbruik maken van hun wettelijke bevoegdheden om mii zo
veel mogeliik te beschadigen en hun onthutsende personeelsbeleid in de doofoot te
houden. Ook het besluit var, 27 november 2or7 en het verweerschrift van 27 februari
zor8 bevatten weeľ veel verbaal geweld, valse suggesties, verdraaiingen, halve waarhe-
den en pertinente onjuistheden.

Tot slot merk ik nog oP dat een belangrijk stuk ontbreekt in het door B&W toegezon_
den dossier, namelijk mijn bezwaarschrift van 19 december zory. Dit stuk heb ik als
bijlage bij deze brief gevoegd.

OP grond van het vorenstaande verzoek ik u mijn beĺoepschrift gegrond te verklaren
en uit te spreken dat B&W het bestreden besluit dienen te herroepen.

Hoogachtend,

mľ. P.H.M. Kempeľman
vancouveľstraat z6
7oo7 GB Doetinchem

Bijlage: bezwaaľschrift van r9 decemb eí 2oI7



Burgemeester en wethouders van Zerrenaaľ
Postbu ro

69oo AA Zerrenaar

Uw brief van i a4oktobeľ zory
Zaaknumme ĺ : Z l v l z9o8l6/IN Kt q t 8o4ry7
Onderwerp : beanraarschľift

Geacht college, Doetinchem, r9 decemb eí 2ol7

Hierbij maak ik bez;r,vaar tegen uw weigering om tijdig te beslissen op miin Wob-
verzoek van 16 oktober zory. Bij dat verzoek heb ik verzocht om openbaltmaking rran
de äcturerr met biibehorende specificaties rran Vijverbergfuristen en capra Advocaten
over de Peĺiode van r oktober zo16 tot en met 15 oktober 2ory met betrekking tot peľ-
sonele aagelegenheden.

lnľ. Kempeľľnan
vancouveľ traat z6
7oo7 GB Doetinchem
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ľ ciltnaniĺ rieldsriencl

teeĺ,n ľťl3'ii.i i j ĺ,$rec h,i:

| 7 AU6. 20ls
4 juli zor8
ARN 18|346z WOB
Z l t8 ĺ la gtz 4 ĺ UlT ĺ tB I B 5tz67
het beroep van P.H.M. Kemperman te Doetinchem
Maaike Otten, o316- 595 tr:1,

Geachte heer, mevrouw,

ln bovengenoemde zaak ontvangt u onderstaand ons verweer

De gronden Van beroep kunnen als volgt worden samengevat:

r.Er is tijdig bezwaar gemaakt;
z,Er is geen 

'prake 
van misbruik van recht.

]

Ten aanzien van de gronden van beroep zoals hiervoor samengevat, brengen wij het volgende naar voren
Adr+z
APPellant Voert aan dat hij samen met de bezwaarschriftencommissie tot de conctusie komt dat er tijdig
bezwaar is gemaakt en dai 

"' 9""n ,i.Jt-" is van misbruĺŕvan .".r,t. gaw i, pe, oerĹĺt van 16 mei zor8
gemotiveerd afgeweken van h-et 

"aui", 
u"n de bezwaars.r,nä""."r.missie. Appellant heeft zijn

beroePschrift niet van een nadere onderbouwing voorzien ,..rr." bovenstaande stelting wordt
gestaafd' Daarom verwijzen wij naar Ĺ;';;T,1, h"ub"n d;;;;r"" in het besluit d.d. 16 meizor8 en:ffiXlľ"'fi,"i,it:ff.Ť;ľru;ĺĺ",,**ili:ixr":ľ|o,mĺ,,i"uotg.n .o.*tsdieblĺjktuithaar

ä:.ŕľ#iiľ'r"fiľ_+r'.Í,iTä,; il:rr :iii:ľ ];TľJ#:?1ľl"l*: 19 december 2017 aan tebezwaartermĺjn die van, toepassĺŕg i, ,"tl"t,"t*i"g.". Ĺ.i;;rä33iíitnllíll"lĺ.r:l"m.ĺ: '"

ilľ?,frii:'riľ;iil'""ľ:iľ:j3i:ľľ"Ťr,.,r, 
a.ľ,,i"ii"',Í]'.o.n,iĺ, ni"i uinn"ii" o.,,"."rtermijntermijnovers.ŕuai"ó, )Pvatting dat hier sprake is van .." ".rrii,ä"u.* 

J
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Als de brief van ĺ4 januari zoĺ8 wordt opgevat als een verzoek om de brief van 19 december zor7
(bezwaar tegen níet tijdig nemen uan eeň besluit) te beschouwen als een bezwaärschrift dan is naar onze
oPvattĺng sPrake van het wijzigen van het onderwerp van bezwaar. Los van de vraag oĺtegen llei;i* 

--
tijdig nemen Van een besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend, zijn wijtot je opvatting gekomen
dat voor het wijzigen van het onderwerp van bezwaar na afloo§van de'bezwaártermiln, een wettelijke
grondslag moet bestaan. Wij zjjn van mening dat de Awb die grondslag niet biedt. onzá onderbouŕĺng
daarvoor hebben wij gegeven in het bestredén besluit. Voor o-nze opvatting hebben wij ook aansluitin§
gezocht bij de uitsPraak van de rechtbank's Gravenhage d.d. 4 aprii zoo51Éctt,tĺL:RBŠGR,zoo5:AT3843 ).

Dat aPPellant stelt dat geen sPrake is van misbruik van recht doet niet af aan onze opvatting zoals hiervoor
genoemd en zoals wij die onderbouwd hebben aangegeven in het bestreden besluit.

samenvattend
W.lj ztln van oordeel dat wij voldoende (wettelĺjke) grond hebben kunnen vinden om af te wijken van het
advies van de bezwaarschrĺftencommissie en om te komen tot het bestreden besluit. Derhalve verzoeken
wij uw rechtbank om het beroep van appellant ongegrond te verklaren.

Met vriendeIijke groe!
Namens het college Van burgemeester en wethouders van Zevenaar,

E. Geltink
Afde l i n gshoofd Bed rijfsvoerin g

^ I
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de Rechtspraak
Rechtbank Gelderland

t l AANTEKENEN tx l PER PosT t I PER EAx

De heer mľ. P.H.M. Kempeľman
Vancouverstr 26
7007 GB Doetinchem

22 augustus 2018
Team2
mevľ M. Habbati
088 36l 1687
zaal<nummer ARN 18 l 3467 WOB

088 361 0385
het beroep van P.H.M. Kempeľnan te Doetinchem

Team bestuursrecht
Arnhem

bezoekadres
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

correspondentieadres
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

t 088 361 2000

f 088 361 0385 algemeen
f 088 361 0384 belasting
www. rechtspraak. nl

Bij beantwooiding de datum en
ons kenmerk vermelden. wilt u
slechts eén zaak in uw brief
behandelen.

ll
'a,-=i..

Geachte heeq

Over het beroep met zaaknummerARN 18 / 3467 WoB deel ik u het volgende mee.

De rechtbank heeft een ofmeer stukken aan het dossier toegevoegd. Ik stuur u hiervan een kopie.

Als u naar aanleiding van deze brief wagen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
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