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Hierbij treft u aan de gronden van mijn beroep tegen het besluit van burgemeester en
wethoudeľs van de gemeente Zevenaar (B&W) .rur, ,. januari zor8. Bí1; dat besluit
hebben B&W niet ontvankelijk verklaard mijn bezrvaren tegen hun besluiten van 2junizot7,8 juni 2ot7 en z7 juli 2ot7,waarbí$ mijn verzoeken ingevolge de Wet open-
baarheid van bestuur (Wob) van 25 apňl zot7,z d,ecembet zot6"n i, juni zor7 zijn
afgewezen (dit betreft de Wob-verzoeken van 25 apĺil zor7 en z december zo16) res-
Pectievelijk buiten behandeling zijn gelaten (dit betreft het Wob-verzoek van rz juni
zory).

Voor de motivennq van hun besluit van 12 januari zor8 verwijzen B&W naar de driebijgevoegde inhoudelijk gelijkluidende adviezen van de bezĺ,vaarschriftencommissie.
Deze commissie komt met name op basis van d,e bij de behandeling Á de bezr,varen
door B&wversbekte argumenten tot de conclusie áat ik misbruik maakvan een wet_telijke bevoegdheid om een Wob-verzoek in te dienen en dat ik die bevoegdheid ge-bruik vooľ een ander doel dan waalvooľ die bevoegdheid is gegeven, zodanig dat ditgebruik blijk geeft van lnvade trouw.

Daarom ga ik eerst in op de argumenten die B&w aan de commissie hebben ver_
strekt.

In de door B&W aan de bea,rnaarschriftencommissie verstrelite argumenten worden ineerste instantie een aantal niet nader geconcretiseerde beweriňgen guau* die alsvaststaande feiten worden gepresenteerd maar in werkelijkheid gä""I-of gedeeltelijk
onjuist zijn.

In dat kader stellen B&W o.a. dat ik regelmatig Wob-verzoeken zou hebben ingedienddie zagen oP eerder aan mij openbaar gemäakte c.q. verstrekte documenten. Ditwordt niet geconcreťseerd en is in zijn algemeenheid niet juist

Ook stellen B&\{ dat uit de relevante Wob-jurisprudentie en mijn procesgedrag blijktdat ik de Wob oneigenlijk gebruik c.q. misbruiŕ om de gemeente onevenredig te be-



lasten, ambtelijke werkzaamheden te ontvwichten en geldbedrqgen van d,e gemeente
te incasseren. Dit is eveneens een volstrekt on$uiste voorstelling van zaken.

Daarnaast Poneľen B&W onder de punten r tot en met 11 een aantal '.feitelijke" stel_
lingen die geheel of gedeeltelijk onjuist z$n, een vertekend beeld van de *urŕ"ľ;kír.id
8even, en tevens niet relevant zijn. Deze stellingen rechtvaardigen op geen enkele
wijze het oordeel van B&W dat ik misbruik ror *"k"n van het rČht op kennisname
van overheidsinformatie zoals neergelegd in de l{ob.

Hierbij merk ik het volgende op.

Opmerkingbii punt 1.
B&W stellen dat uit de door de gemeenteraad op 5 juli 2ol7 aan1enomen moťe ge_
concludeerd kan wolden dat de gemeenteraad eryan uitgaat aaiĺt< Wob_verzoeken
indien om reden van het arbeidsgeschil dat in het verlederitur.uo *5 en d,e gemeente
is ontstaan.
Deze vergaande conclusie van B&1{ die te kwade trouw moet insinueren, is niet rele_vant en vindt geen enkele rechtvaardiging in de motie van 5 juli zor7. Ben afschrift
rran deze moťe heb ikbijgevoegd.

Opmerking bij punt z.
B&W stellen dat in het Proces dat zij hebben gevolgd om te komen tot uitvoering van
de motie van 5 juli zor7 naaľ voľen is gekomen áat ik bereid ben om alle lopende
Procedures te staken en teen nieuwe procedures te starten als de gemeente bereid isde door mí.j gewenste financiéIe compensatie te bieden.
Deze stelling is alsoJuut niet juis! en kan en mag zeker ook niet word,en gezien alseen bevestiging dľ i\ de Wob gebruik voor 

".o 
uid". doel dan waaľyooľ de 1,yob isbedoeld, zoals nader door B&Wwordt gesteld.

Opmerking bij punt $.
B&Wstellen dat de documenten waaľop mijn meer actuele verzoeken zien, verzoeken
betreffen die veelal eerdere verzoeken overlappen dan wel een gedeeltelijke herhalingzijn van eerdere verzoeken.
Deze stelling geeft een sterk vertekend beeld en is onjuist. Hieruit kan ook niet zo_maaľ worden afgeleid dat mijn actuele verzoek zou zien op documenten die reedsopenbaar zijn en die eerder aan mij zijn versbe§ zoals B&wnader stellen.

Opmerking bij punt 4.
B&W stellen dat ik mijn Wob-verzoeken veelal algemeen formuleer waardoor discus-sies in bezr,viaar- en beroepsproced,ures in de hand worden gewerkt.
Dit is aPert onjuist. Ik waag immers specifiek om de fachrren met bijbehorende spe-cificaties van Vijverberg Juristen en Cäpra Advocaten over de periode van 1 oktoberzot6 tot en met 15 oktober 2cl17.



B&W stellen verder dat ik in het verleden op verzoeken om precisering zou hebben
geantwoord dat mijn verzoek voldoende duidel§k is.
Dit is uiteraard niet relevant vooľzover verzoeken voldoende waren gepreciseerd,.
Verder is het, ingevolge de Wo§ in de eerste plaats aan het beshrursoľgaan om veľ_
zoeker 5gfutllPzaam 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
stukken het ging voorzoveľ dit in mijn vermogen lag.

Opmerking bli punt 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-mails van (oud) medewerkers waarin mí$n naam voorkomt.
Dit is volledig uit zijn verband gerukt en kan zo feitelijk niet word,en gesteld, en d,e
steľing is derhalve onjuist. In deze procedure is de stelling van B&W-volstrekt niet
relevant.

Opmerking bij purrt 6.
B&W stellen dat ik inzage-verzoeken op grond van de Wet bescherming per§oonsge_
8evens (!VbP) heb ingediend en dat ik vervolgens verzoek de shrkken openbaar te
maken.
Ditvertekend en onvolledig beeld is slechts gedeeltelijk juist. De Wob en de Wbp slui-
ten elkaar niet uit maaľ vullen elkaar aan.

Opmerking bij prrnt 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 "irr-en buiten het ge_
meentehuis" om te kunnen voldoen aan hetverzoek.
Deze stelling is 

^Naat 
overtokken. Het betreft immers steeds verzoeken die betrek_

king hebben oP mijn Peľsoon of die voor mij relevante gegevens bevatten. Vaak kun_
nen die aI met één "druk oP de knop" uit het systeem naar boven worden gehaald.

Opmerkingbij punt 8.
B&W stellen dat ik namen§ een oud-collega en ex-werknemeľ van de gemeente be_

^Naat 
maak tegen het gebruik van een formulier voor het indienen van wob_verzoe-

ken, waanra ik gebruik blijf maken van het desbetreffende formulier.
Het is inderdaad 

1o dat ik beroep heb ingesteld tegen de weigering van B&W een
Wob-verzoek in behandeling te nemen waaruooľ geen formulier-was lebruikt. De Af-
deling beshrursrechtsPraak van de Raad van State heeft dit beroep g"§rooa verpaard,.
Het kan 8een 8ľond meer zÍrjn om een verzoek te weigeren. Het staat derhalve eenie_
der wij om het formulier aI dan niet te gebruiken. Datieldt ook voor m[i.



Opmerkingbij purrt 9.
B&\ry stellen dat de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 19 maaľt 2015
heeft uitgesProken dat niet is gebleken lr"r, *d"." stukken die van belang kunnen
zijn voor deze Procedures ofvoor gerelateerde beroepszaken van appellant, en dat
ook voor wat betreft dat Punt en vanwege de rehabilitatie, het op *.g rrun appellant
ligt om verdere acties jegens zdin,roor*"iig" werkgever achterwegl te Iaten.
Dat hiermee een volstrekt uit zijn context en verband gerukte intJrpretatie is gegeven,
staat buiten kĺf. Het betrof hier een procedure inzake de aansprikelij}theid voor de
schade voortvloeiend uit het zogenaamde "Bunt-rapport" en de Ónrechunatigheid van
de inhoud en de wijze van totstandkoming *r, ďĺirapport. Verder was dó passage
gerelateerd aan de rechtswaag die in die procedur" 

"uo 
de orde wa§, en maakt de

oPmerkint teen deel uit van het "dictum" van de uitspraak. De Centrale Raad, van
BeroeP wist oP dat moment ook niet van de verstrekkeňde consequenties volgend op
de uitsPraak van 19 maart 2015, en het hele juridische trajeď van de Raadsenquôte
P&O-beleid die uit deze uitspraak voortvloeid,e van 2015, voortdurend tot heden, in
zor8.

Opmerking bij purrt ro.
B&W stellen vast dat, mede in relatie met hetgeen zij hebben genoemd onder 9, ikmijn Personeelsdossier en alle daarop betreúng hibbende Jtukken, inclusief de
shrkken betrelril<ing hebbend op het personeelsbeleid van de gemeente welke shrkken
in het kader van de raadsenquôte waren verzameld, zou hebbJn ontvangen.
Deze vaststelling is onjuis! en bovendien volstrekt irreleuanť voor mijn onderhavige
verzoek, Wel merk ik oP dat ik nog steeds niet alle sfukken uit mijn personeelsdossier
en daarop betrekking hebbende sfu}ken, heb ontvangen.

Opmerking bij punt rr.
B&W stellen dat zij trĺijfelen of ik daadwerkelijk wil bereiken dat in beginsel een ied,er
kennis kan nemen van de informatie die B&\{op mijn verzoek openbaär maken.
De twijfel van B&W is niet relevant. Na de uitspraak van de Afáeling Beshrursrecht_
sPraak van de Raad van State van 25 april zooó (ECLI:NL:RVS:zoo!:AA5845) mag
als algemeen bekend worden verondersteld dat inwiiliging van een Wob_verzoek niet
kan leiden tot slechts bekendmakins aan een bepaalde verzoeker met een specifiek
belang.

Toelichting:
In de afgeloPen tien jaar (de peňode na mýn strafontslag in zoo8) heb ik uerschil_
lende Wob' en WbP,uerzoeken in moeten dienen om de stttl<ken te ontuangen dienoodzakelijk waren uoor onder meeT mijn bealsagľ- en beroepsprocedure tegen hetstĺafontslag, alsmede de procedure tegen het Buntrapport. Het is helaas uele malenuoorgekomm dat ik i7_h9t geheel géén stulcken, of zetfs geen anfutoord onhling, ofeen uerregaand onuolledig dossier, of een (heet duni onuoltedig personeelsd,ossier
uit een uerkeerde Periode (niet uan 2oo5 tot en met 2oo7 maar uan 1975 tot en met



2oo4). Dit is helaas de uerklaring uoor een groot aantal uan de uerzoekerl: ze u)eT-
denniet, of uerl<eerd beannDoord, en ikmoest ze dus telkenmale u)eer herhalen.

Na de uitspraak uan de Centrale Raqd uan Beroep uan 19 maart 2c.15 inzalce het
"Buntrapport" is de gemeente mij tot op heden in mýn pňuacy en in mijn goede
naam en reputatie blýueĺt aantasten, en tot op heden usord ik door B&W als "rotte
aPPel" neergezet. In plaats uan excuses o.i.d. is de gemeenteraad ertoe ouergegaan
een openbare raadsenquéte in de zin uan arttkel 155a t/m l55f van de Gemeentewet
te houden naar het personeelsbeleid uan de gemeente Zeaenaar ouer de periode
2oo2-2o75. In dat lcader hebben B&W niet aIleen het onbetamelijlce en onreehtmati-
ge Buntrapport uerder uerspreid door het aan derden te uerstrelcken zodat een nog
groter aantal mer's,en daar na maart 2c.15 alsnog kennis uan heeft latnnen nemgrl.
B&W hebben bouendien een nieuule onuolledige en getructe uersie uan mýn perso-
neelsdossier en allerlei aanuerulante geuoelige persoonsgegeuens uanaf ry75 tot en
met 2o.75 aan de EnquÔtecommissie uerstrekt, in papieren en in digitate uoľm. Min
klachtschrift en mijn bezulaarschňft tegen deze uerstrel<king zijn beide gegrond
uerWaard op aduies uan de ombuds- m de bezwaarschriftencommissie.

Hierbij kan nog worden uermeld dat na mijn lcenniglame uan dit naar de Enquéte-
commissie gezonden personeelsdossier, is gebleken dat het B&W er alles aan hebben
gedaan om mii zo "auart" mogelijk te mal<en door plotseling een aantal uensalste,
zeer negatieue, functioneňngsuerslagen uit zool-zoo5 te produceren, met aĺlerlei
denigrerende uitlatinggn oueľ mijn persoon en mijn functioneren. Dat deze uersla-
gen zijn uerualst, blijkt uit defunctioneringaserslagen die in het l<ader uan mlin be-
roeP tegen het strafontslag op zz januaň zolo aan de Rechtbank Arnhem njn ge-
zonden. Verschillertde uan de daarin owenomenfunctioneringsuerslagen uit zool_
2oo5 hebben een geheel andere telest achter het uoorblad: ze ňjn uitiluitendposr-
tieí.

Dat de lallestie na de uitspraak uan de Centrale Raad. uan Beroep uan 19 maart
2015 zou ňjn afgerond,ls dus onjuist. Zousel B&W als de gemeenteraad. zijn inten-
sief en in het oPenbaar beňg geuseest met mijn personeelslanlestie: de hele Ópenbare
raadsenquÔte b erop gebaseerd, en dit is míj niet in de koude lcleren gaan zitten.

Het is welisulaar zo dat er nq het uitkomen uan het enquôterapport in juni zol7, in
het najaar uan 2017 enkele gesprekken hebben plaatsgehaaiá ae motie in d.e ge-
meenteraad van juli 2077, fusserr mijn aduocaat en enkele uertegenuloordigers uan
de gemeente, ulaaronder laatstelijk de heer mr. JeIIe Zulennis uán Vijuerberg Jurb_
ten uit Zoetermeer, maar op geen enkele wijze heb ikmij aldaord ueiklaardóm af te
ňen uan mijn rechten om uan juňdische middelen gebnik te maken. Dťŕ ls ook ner-
gens ouereengekomen. Integendeel, en dit zou ook in strijd zijn met de regels m de
geldende rechtsopuattingen, immers, ouerleg staat er nooit aan in dČ weg om
rechtsmiddelen aan te uenden. (Maar zetf,s al usas het ulel in em pňuaattechĺelijke
ouereenkomst ouereengekomen, dan nog zou dit in beginsel nietin de weg hnnen



staan agn de uitoefening uan beuoegdheden die het bestltursrecht aan burgers
geeft.)

Helaas is er uit het ouerleg niets concreets gekomen, en usederom u;ordt de schuld
uan het mislul<ken uan dit ouerleg klakkeloos door B&W in míjn schoenen g*cho-
uen, en usord ik in de oPenbare gemeenteraadsuergadering uan 79 d.ecemb-er 21217
ulederom Publielcelijk "afgebrand" zonder dat ik mii hĺertegen t<oi uerdedigen. Ter
informatie kan hier nog worden uermeld,, dat er in de afhándeling uan schadeuer-
goeding aan de slachtoffers door B&W aanmaar tieíst Žz fuermeende) slachtoffers
een schadeuergoeding in het uooruítzicht ulas gesteild., maar uiteindelijk blijkĺ-nie-
mand een uergoeding te kňjgen of te hebben gelcregen.

Kort samengevlat: ik maak geen misbruik van mijn bevoegdheid, om shrkken op te
Wa8en oP grond van de Wob. MÚn verzoeken in de afgelopen twee jaar (zor5 -zot71
zijn zeet relevant en noodzakelijk geweest in het kader van de verhoren bľ de enó
tecommissie (ik heb daarbij geen rechtsb$stand gehad, en heb mijn hele veraeaĺjĺng
zelf moeten voeľen. Dit kan onmogeliik worden gáa,ria ah "h,rnade trouuť o.i.d.).

Het doel waaľýoor ik mijn onderhavige verzoek heb ingediend is het ver-
zamelen van lnformatie en het schrijven van artikelurr-.r. een boek, oveľmisstanden in het personeelsbeleiď bii de gemeenteľjke overheid. Irettrqieď dat ik in de afgelo1rcn jarnen heb doorlopen en mijn ervaringen dieik heb oPgedaarr bij de gemeente Zevenaa", 

"1*l.r. 
aaairĺ; een belangrij_

ke rol.

Tot slot merk ik nog oP dat de bezrryaarschriftencommissie mij ten onrechte verwijt
dat ikveelrnrldig onbegrensde Iľob- en wbp-verzoeken indien.

HoogachteDd,

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


