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RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Besttriirsrecht

zaaknumrner: AWB 18ĺ932

uitspraak yan de meerToudige kamer van 3 l 0KT. 2010

in de zaaktussen

Illľ. P.II.M. Kempeľman, te Doetinchem, eiser,

het college van burgemeester en wethouden yan de gemeenteZevenanrte7*venaar,
venveerder.

Procesverloop

B[i beslulten van 2 juni2017 en 8 juni 201'7 (deprimaire besluiten 1 en 2) heeft verweerder
twee verzoeken van eiser om hem met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) irrformatie te verstrekken, afgewezen. B[i besluit van 27 juli20l7 (primair bestuit 3)
heeft verweerder het verzoek van eiser om informatie op grond van de Wob van 12 juni20l7
buiten behandeling gelaten.

B[i besluit van 12 januari 20 l 8 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van
eiser tegen voornoemde besluiten niet-ontvaŇelijk verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een venreerschĺift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 augustus 2018. Eiser is verschenen.
Verweerder heeft zichlaten vertegenwoordigen door mr. T. E.P.A. Lam, H. Marinus en J.
Rutten.

Op 3 september 20l8 heeft de rechtbank het,onderzoek heropend, een rechter_commissaris
benoemd en bepaald dat een comparitie als bedoeld in aŕikel 8:44 vande Algemene wet
bestuursrecht (Awb) zal plaatsvinden.

Op 3 oktober 20l8 is een comparitie van paŕijen gehouden. Eiser is verschenen.
Verweerder is verscheuen bii gemachtigden. Part[jen hebben hierbii geen oveľeenstemming
beĺeikt,

Paŕ[ien hebben op de comparitie veĺklaard geen gebruik te willen maken van hun recbt
oPnieuw ter zitting te worden gehoord. De rechtbank heeft venolgens met toepassing van
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artikel 8:57 van de het onderzoek gesloten.

Overwegingen

l, B[i het bestreden besluit heeft verweerder eisers bezwaren tegen de primaire besluiten
1,2 en 3 niet-ontvankel[ik verklaard omdat eiser misbruik maakt vanien wótt"lilke
bevoegdheid door Wob,verzoeken in te dienen en vervolgens tegen de besluite;-hi;rop
beanvaar te maken.

2. Eiser betwist dat hijrŕisbruik maakt van een wetteliike bevoegdheid.

3, Verweerder heeft de rechtbank verzocht uil te gpreten ofivel dat verweerder terecht
hét 6eaváŕ vam eiser niet-ontvanteffiiiĹen verklaarďon 

"i 
aáiä;'Ňili;ňä'

beroepszaak niet-ontvankelijk wordt verklaard wegens misbruik n"o ,."hĺ------o-

4,1, OP grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan tate (de Afdeling)l kan op grond van aŕikel t3, geleŽen in verbindirfr*"t 
"rtirĺ.l 

rs
van boek 3 van het Burgerl[jk Wetboek sprake z[in vai misbruik van rechňndien een
bestuursrechtelijke bevoegdheid wordt 

""ng"*"ňd 
vooľ een ander doel dan waarvooi zijg g_even is,Dit geldt zowel voor de bevoegáheid om een Wob-verzoek in te dienen als voor

de bevoegdheid bezwaar te makerl en beroip in te stellen.
In geval van misbruik van bearaar of beroep verzetten voomoemde,aĺtikelen zich tegen
inhoudel[ike behandeling van respectieveliiŔ een bij het bestuursorgaan gemaakt bezwaar of
een bij de bestuursrechter ingesteld beroep.

4,2 7-oals de Afdeling heeft ovenrogenz ziin voor het niet-ontvankeliik verklaren van
een ingcsteld reohtsmiddel wegens misbruik van reoht araarwichtige grónden n...irt,
aangezien met de niet-ontvankel[jkverklaring de betrokkene in feitJheir""t t"p i""g-*g ,o,
de rechter wordt ontzegd. Dit geldt temeer wanneer het gaat om een door e"n turt"r't"gen a"
overheid ingesteld re9!Smj{|el, gelet op de - soms zeer-verstrekkende - bevoesdň"ä.n
waaľover de overheid beschikt en welke een burger in de regel niet pleegt te neĺren. rn net
licht daarvan en gelet op aŕikel 13, tweede lid, vän Boek 3 ian het il"ÓĺiiĹw"tboek z{in
in geval van een dergel{ik rechtsmiddel zwaarwichtige gronden onder;";;;"*;;ig indien
"".ht l of bevoegdheden_zodanig evident ziln aange;ve-nd zonder redel[ik doel of voä.een
ander doel dan waartoe zij gegevin zijn, daihet aanwenden van die ,".ňt* oiu"oo"gaheden
blijk geeft van lsľade trouw.

4,3,. Uit uitsPraken van de .A,fdeling volgt tevens dat een min of meer overmatig beroep
oP.door de_overheid geboden faciliteiten in-het algemeen op ňchzelf geen misbruif van re"ht
oplevert. Elk beroep op die faciliteiten brengt imrňers kostón met zicňvoor de overheid en
benadeelt de overheid in zoverre. WeI kan lret aantal malen dat een bepaald recht oi;en
bePaalde bevoegdheid_ w9rdt aangewend in coĺnbinatie met andere omstandigheden
b[idragen aan de conclusie dat mísbruik van recht heeft plaatslevonden.

5, Uit het dossier en het veíhandelde ter zitting komen de volgende omstandigheden naar
voren:

l Uitspraakvan 16 december 20l5, ECLI:NL:RVS:20l5:3834
]t]lspraalc van 19 november 2014 in ;ŕ;'.-20|4o0648tt/A3 en uitspraak van2ljuli 2003,ECLI:NL:RV :2003:AL6396
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Eiser is 35 jaaĺ \ťerkzaam geweest als ambtenaar bij de gemee nte Zevenaar. Aan hem is b[i
besluit van 13 februari 200E onvoonvaardelijke ,tuĺontŠr"g n"ii""na. Bii uitspraak van 7december 2010 heeft de rechtbank het beroel van eiser tegČn dit strafonňr"s .ŕnjverklaard
en h9t ontslagbesluit herroepen. Koŕ na terugkeer van eisä ĺs aan hem Fpď-ňäd verleend
met ingang van l mei 201l. Over de financiäe,afwilĺí<eling;aľl_het oĺ."rw..Ĺ""ään partgen
let op 9en groot aantal puTten niet eens gewordeň. Bĺ uitsiruJi van 19 maart 2015 heeft deCenhale Raad van B,eroep3 onder andere-geoordeeld áat vérweerd", ĺn "iĺär;iĹilj"g"",eiser is tekoŕgeschoten en eiser moet rori"n gerehabiliteerd.
In de Period e 20l6,20L7 

_heeft venolgens een raadsenqu te plaatsgevonden over het p&o
beleid en de uitvoerľn-gtaaľvan door äe gemeente Zevenaat. De *-oti. van de g.*..nr.r*a
Pn I 

juJi 2017 sPreekt de wens uit "nuia deze langslepende arbeidsconflic,ä,iri,
i.Yt!uc!33.Pr9c9&Yes en het_eindrapport "Raadseniueig ftQ Zgrgngq:" te konlen tot een,
deJinitieve {wilrkeltngván dé arbeíttsgeschĺiien vai de aiára-i"i;;"rarš'ri" --: :-:-'

hiemaor beschreven uitspraken van dá Centrale Raad van Beroep,,.o" ono.rň"ná.iins"o
die hierna tussen eiser en verweerder zijn opgestart zijn stukgelopen.

6,1, Zoals de Aftleling eerder heeft overwogena laat artikel 3, derde lid, van de Wob,
inge1olge welke bepaling de indiener van een Ýob-verzoek g""n b"l*g ĺĺ ,ĺn,.ä.t
hoeft te stellen, onverlet dat de bevoegdheid tot het indienen-van een Wob_verzoek met eenbePaalddoel is toegekend, namelijk dät in beginsel een ieder kennis kan nemen van
overheidsinforĺrratie. Nu misbnrikivan recht zictr tan voordoen indien 

""n 
u.no.gdh.io

ľ9'dt aangewend voor een ander doel dan waarvoor z[j is gegeven, kan het doel van een
Wob-verzoek relevant z{in om te beoordelen of misbru-ik välecht-heeft plaatsg.rrona"n.

6.2. 
|n ziin drie Wob-veruoeken vraagt eiser om respectieveliik:l, het raPPoŕ van Risk Consultants en hetrappoŕBerenscňot dat is opgemaakt in het
kader van de reorganisatie;

2. alle interne en externe 
^y:tuitgaande 

als irrkomende mails waarin z[in naam
voorkomt ofwaarin verwdizingen naar zijn naam voorkomen inolusief alle daarbii
gevoegde of behorende documenten;

3, de documenten die worden vermeld op het verstrekte overzicht in het kader van
eisers verzoek op artikel 35 van de wät bescherming per oonsgegevens.

In de.toelichting oP zijn beroep geeft eiser aan dat z[in Woďvlruoekeŕnóodá"[ik waren
om alle stukken te ontvangen ten behoeve van z{in frocedures tegen het sbafontsla'g en in het
kader van de verhoren bii de enqu tecommissie.

9:?,_ Gelet oP eiserl toelichting en de inhoud van zijn vetzoeken beoogt eiser met ziin
Wob-verzoeken Primair een andei doel dan openbaarĺňaking voor een ieČer, namelírjk
informatie verzamelen over zijn strafontslag än al hetgeen a-aaruĺt is voortgevi*iĺ'Ďu"r*""
is echter nog niet gegeven dat sprake is van misbruikian recht.
De stelling van verweerder dat éiser met zijn Wob-verzoeken beoogt het gemeentel[ik
aPPaĺaat zodanigte frustneren 

9"! d. gemeente bereid is hem een fin]ancieiä 
""rgo.-JĹg 

noo,
een in het verleden ontstaan arbeidsgesohil te betalen, is niet aannemelijk g.*o-.d*. -
De voorgeschiedenis.van dit geschil verklaart immers het door eiser gästäa" e;bi;t "*v:ryouw_en dat hiialle stukken die verband houden met (de proceduris o-t 

"iO "iiis.$f9ľslag volledig van veľweerder heeft ontvangen en dujde vele eĺlof h"rĺraj.
(Wob,)verzoeken van eisers. In dat licht is ook eisers intentie oĺir zilin wot_v"á"Ĺ"n te

] UitsPraak van 19 maaŕ 2015, ECLI:NLCRVB :2015:948.
a Uitspraak van 18 februaíiz}is, EcLI:NL:RVS:2 015:426.
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beéindigen }\'aírneeľ l"t tot een fatsoenl[jke financiéle regeling komt - door eiser
uitgesProken tijdens 

|9 onag*an elingen met de g"r..nL onŽr..n definitieve afirikkeling
van de arbeidsgeschilten - begriipeliik

6, Verweerder heeft ook aangevoerd dat de onder 2 en 3 genoemde Wob_verzoeken
vaag gefonnuleerd en omvangrijk zijn en dat de gevraagde infŠrmatie (grotendeels) reeds
aan eiser is verstrekt.
Genoemde omstandigheden kunnen weliswaaľ aanleiding geven tot afuijzing van het Wob_verzoek maar bieden als zodanig onvoldoende aankĺropiň$punt"n voor het oordeel dat eiser
met het aanwenden van zijn bevoegdheid tot het indienen-van een Wob-verzoek biijlĺ geet
van lnvade trouw.

7, Hetvoorgaande leidt tot het oordeel dat geen sprake is van misbruik van recht en dat
verweerder het bezrvaar van eiser ten onrechte_nň1-9nwunt"lijk heeft verklaard. Het beroep
van eiser is dan ook gegrond en het bestreden besluit zal woón vernietigd *"g"* ,6.iid met
de wet.

8, De rechtbank ziet gelet op de aard van het geconstateerde gebrek - ten onrech te áin
de beavaren van eiser tegen de primaire besluiten niet heroverwo;;- ;"",i*läa:ĺjr.r,"iaom zelf in de zaak te voorzien. Venĺeerder dient daarom een nieuive uasiisrinto!-Ĺäouu..
te nemen met inachtneming van däze uitspraak.

9, Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaar! bepaatt de rechtbank dat
verweerder aan eiser bet door hem betaaldä griffierecht nórg*at.
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Beslissing

De rechtbank

_ verklaart het beroep tegen het bestreden besluit gegrond;- venrietigthetbestredenbesluit;
- lraagt venĺeerder oP binnen acht weken na verzending van deze uitspraak een nieuw

besluit te nemen met inachtneming van deze urtspraaki- bePaalt dat verweerder het door eiier betaalde griffierecht van l70 aanhem vergoedt.

Deze uitspraak is ggdaan door mľ. 'W.P.C.G. Derksen, voorzitter, mr. R.J. Jue en mr. G.H.'W
Bodt, rechter , in tegenwoordigheid van rnľ J.M,B. Moll van Charante, iif;fier.
De beslissing is in het openbaaľ uitgesproken op:

5

3 l 0KT.
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3 l 0KT,2018Afscľrrift verzonden aan partijen 9p

Rechtsmiddel
Teg9n deze uitsPraak ltan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
yordel ingesteld bii de Aftteling besfuursrechtspr"uŕ.,"n de Raad,u]n t"t". Ár" ňos* beräep is
inge_steld, kan b[i de vooruieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden,".^iht om het
treffen van een voorlopige voolziening of om het opňeffen oŕwijzigen van een uĺ a"o uitspraak
getroffen voorlopige voorziening.

Voor kopie coníorm
\MH

Oe gľiĺier van de

rechtbank Gelderland


