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Geachte heer Kemperfi an,

Bij brief van ĺ december zoĺ7 heeft u bezwaär aarĺgetekend tegen ons besluit van z5 oiďober zory om uw
veaoek op grond van aŕikel35 van de Wet bescherming_ per oonsgegeven d,d. ĺ6 juni zor7 buiten
toepassing te laten.

Aĺivi escô nn missi e B e3tvaarsthĺiŕr.eĺl
Wij |ebben uw bezwaarschrift voor advi"es naar de Adviescornmissie yoor bezrdaarschriften Zevenaar
gestuurd. Deze commissĺe heeft ons inmiddels geadvĺseerd uW bezwaa,r gegrond te verklaren en ons
Eesluit van z5 ohober zor7te herroepen,

Het advies van de commissie en hetverslagvan de hoprzittin9 ontvangt u bijgaand- Het advies maaktdeel
uitvan de overweEingen die mede ten grondslag liggenaan ons hqrovenĺegingsbesluit.

Aanvullende overwegingen
Wij nemen het advies van de commissie niet over. Andqrs dan de conrmissie adviseert zijn wij van mening
dat ergeen aanleiding is qwbezwaar gegrond te verklaren en ons besluitte herroepen.

Daartoe overwegen wij hetvolgende

Wijvén^l|lzen vooľeerst n'aar ons besluit om uw verzoek zoals bedoeld in aŕikel35 van de Wet
bescherming persoonsgegevens (hierna: "Wbp") buĺten toepassing te laten en het verweerschrift dat wij
hebben ingediend bij de commissie. Ditverweerschrift ontvangt u eveneens b'tjgaand en maaft mede deel
uit van ons herovenĺeginEsbesluit.

.Ongericht verzoek
Het door u ingediende veaoek betreft een ongericht veaoek. Onze motiVering voor datstandpunt .

hebben wij in ons besluit gegeven en herhaald in het verweerschrift, Hoewel het recht op inzage in principe
ongeclausuleerd is, wordt in relevante jurisprudentie bevestĺgd dat ohderornstandigheden nadere eisen
kunnen en mogen worden gesteld aan een vezoek om inzage.
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Wij hebben zowel in ons besluit als in ons veĺweerschrift gemotiveerd aangégeven wäarom wli ven mening
zijn dat het redelijk is om u te vragen uwvezoek van 16 juni 2ot7te preciibren, De Adviescommissie gaat-
nie! in op het fe it dat spra ke .is van een ongericht verzoek.

op ons verzoek dan welop de aan,u geboden gelegeňheid om het verzoek te preciseren hee,ft u hiet
gereageerd. Ôp de hoorzittln9 van de Adviescommissie voor bezwaarschriften heeft u naar voren gebracht
dat gegevens wäarover u al beschikt en die enkel op papiär aanwezig zijn, buiten beschouwing mogen
blijven, De commissie stelt zich blijkens haar advies op het standpunt dat u uw verzoek op de hoozitting
heeft ĺngeperkt tot alleen de digitale bestanden en datwij daarom uwveaoek alsnog moeten behandelen.

Wij zijn Van menlng dat de commíssie hier voorbij gdat aän hetfeit dat ondanks hetgeen u daarover ôp de
hoorzitting heeft opgemerktr.riog steeds sprake ĺs van een verzoek dat onbegrensd is. Wij overuregen
daartoe dat het veaoek op een groot aantal stukken betrekking heeft, het verzoek nog steeds weinig
specifiek is en er nog steeds ,pr"k" is van een verzoek waarbĺj wi.| alle willekeurĺge bij d-e gemeente
aanwezige (digitale) gegevens op peľsoonsgegevens van u of zoals u in uw veaoek stelt, over u vetwerkte
9e9evens, moeten ondezoeken

ln d i en e n on gericht ve rzo-ek kgmt neer op misbrúik väri recht
ln verband met het vborgaande oveĺwegen wij in deze herbverwegiĺigsprocedure dat u niet heeft
gereagäerd op oni preciieringsverzoekón daťu niet heeft ggreagl"rá op onze vraag om aan te geven wät
Ú wilt bereiken met uwverzoek. De laatste vraag hebben wij u gásteld met name orňdat uwvezóek ziet
op de al in uw bezit zijnde documenten met uw persoonsgegevens.

Wi_j hebben gewezen op hetgeen in de Memorie v,an Toelichting b'ljde Wbpwordtgenoemd namel,[|kdat
verzoeken ôm kennisnemĺng nĺet ongericht mogen zijn en dat het indienen van ongerichte veaoekän kan
neerkorngn op misbruik van recht.

Nadat w[j u gelegenheiá h"bb.n gegeven uwverzoekte,preciseren en na verdaging vap de beslistermijn

l'oft 9 ons op 13 oktober zor7 een ingebrékestelling géstuurd. Het betreft hier een ingebrekestelling ioaís
bedoeld in 4:x7 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht (Dwangsom b'lj niet tljdig besĺissen).

Wij hebben in ônze overwegingQn die ten grondslag lĺ99en aan ons besluĺt pm uw |lrzageverzoek buiten
tciepass,ing te laten g,emotiveerd aangegeven waarorn wij vinden dat uw verzoek geeniedelijk doeĺ dient.

Wij hebben naar aanleidin9 Van het door u ingediencle bezwaarschrift ook gemotiveerd aangegeven
Waärom wijvan mening zijn dat u het recht zoals genóe.md in aŕikel35van'deWbp gebruĺkivóor een
ander doel dan waarvoor dĺe beyoegdheid is gegeven dan wel dat u dat recht misbru]kt. ln dat verband
ľUze1 wij op het oordeelvan het Hof van Justitie van de Europése Unie, dat Richtl'{n 95!4ĺlEG(waaruan
de wbp de implementatie vormt) als doel heeft de betrokkeni in staat ie stetlen kánn-ii tä ň"r.n van de
venryerkte Persoonsgegevens en te controlerqn of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming met de
Rlchtlíjn-

Wĺjhebbenvoóron stahrlPuntdatude-bevoegdh'eidomhétvetzoekinte.dienenvo reenanderdoel
gebruikt dan waarvoor de bevoegdheid is bestämd en dat u met het indieneri van uw vezoek en het niet
rea ier n op een preciseringsÝerzoe,k en gelet op de overige omstandigheden, misbrulk maakt van recht,
ook aansluiting gezocht blj het arrestvan de Hoge Raad ván z5 rnaarti-oĺ6 en de conclusie van de
Procureur-Generaal d.d. ĺ5 januari zo16 over de reikwijdte van het inzageveaoek op grond van aŕikel 35
WbP. Daarbij werden drie omstandighede n genoemd ák reden om eetl inz.g"venóe[af te wijzen:
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r, Er zijn al heeľ wat bescheiden met persoonsgege}rens.aan verzoekers verstrekt,
z. Om aan het algemepeverzoek te voldoen moeten alle aan te treffen documenť.en, oôk díe ván d,igitble.

aard, worden doorzocht ten einde daaruit vervolgens die stukken te halen waarin ten minste één
persoonsgegeven met betrekking totverzoekeŕs voorkcimt en moeten daartoe kosten worde.n gemaa,kt.

3. Ten aanzien van de nog te doorzoeken bescheiden bestaat niet meer dan een vermoeden d'at zij rneer of
andere persoonsgegevens van verzoekers bevatten d'an die al aan hen ziJn verstrekt.

Gelet op de relevante juríŠpru{en'tie oyerde relkwijdte vatl het.inzagerecht en het standpunt van de

wetgeverdatverzoeken om inlichtingen omtrent gegevensverwerking niet ongericht mogen zijn, noemeq

wij in deze herqverweging en wederom dat uw vezoek ziet op het verstrekken van alle over u verwerkte
gegevens en dat uW verzoek er toe trekt dat wij allé b'1 de gemeente aan te treffen (digitale) docurnenten,
niet één uitgezonderd m,oeten doorzoeken om daaruit dĺe stukken te 5electeren waarin (telkens) ten
minste één van de persoonsgegevens van u voorkomt en in dat Verband košten moeten maken. Vanwege

de ongerichtheid van uw verzoek en het niet concreet zijn daarvan is naar onzé me.ning sprake Vän een

"fishirig expedition".

Onevénredige kosten/inspanning
Zoals wij op de hoorzitting naar voren hebben ge,bracht zoeken wij voor wät bétreft de hoogte van te
maken kosten om an uw ongerichte verzoek tevoldoen, aansluiting bij de kosten dĺe wij eerder hebhen
gemaakt naar aanleiding van de door u ingediande inzagevezoeken.

Toentqrt$d,ging het hlerb,ij om een bedrag van Eirca 5o.ooo,-- voorJnzage in stukken voor de periode tbt
ĺ-8 n,ovember zoo8 en een bedrag van circa 1oo.ooor-- voor de periode.daaffia tot en met ĺ6 juli zdĺ4.

Het aantal uren dat is besteed om de doeurnenten te selecteren naar aanleiy'ing van uw vezgek dat zag op

de eerstgenoemde.periode, is berekend op 795 uren. Het aantal uren dat is besteed om dé documenten te
selecteren naar aanleiding van uw venoek dat zag op de periode van r8 november zoq8 toten met 16 juli

7o:4,is berekend op z.76 uren.

ln dp eerstgenoemde peŕiode zijn 6z8 documenten geselecteerd waarin {telken$ tenminste één van uW

persoonsgeg,evens voorkomt. ln de periode van ĺ8 november zoo8 tot en met 16 juli zoĺ4 bedroeg het
aantal geselecteerde documenten z.ĺ9z.

omte voldoen aan uwverzoeken hebben wij gebruik moeten maken van een extern bureau om alle
documenten te dgorzoéken en te seleďeren,

Wij' noerylen vérder dEt u vanwege de door p ingediende Wbp-verzoel<en, Wob-veaoeken, klachten, de
door u gevoerde bezwaar-, beroeps- en hoger berbep procedures in het bezit bent van al'le daarop
betrekking hebbende btukke n.

ln dat verband overwegen wij dat uw inzageverzoek d.d, 16 junl zoĺ7 ziet op de perióde waatin
persoonsgegevens van u zijn verwerkt naar aanl,eiding van doôí u inEediende ver-zoeken en door u gestarte
procedr,ĺres. Het gaat daarbij om documenten met uw persoonsgegevens die u aljn uw bezit heeft-

Vanwege hétgeen u,ook ínar1dére procedurés naarvoren heeft gebracht, is blj u kenne[iik sprake van niet
peer dan een vermoeden dat aňdere documenten met uw persoonsgegevEns bestaan, anders dan de
docume-nten die al aen u žíjn vers.treH en anders dan interne notities die de persgonlijke gedachten van
medewerkers van onze orjankatie bevatten en die uitstuĺtend bedoeld zijn voor inteŕn_overleg.en beraad.

/+.
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Ook omdat u niet reageert op ons ve,rzoek oin aan tb geve.n wat.u wilt bereíken met Úyr ve"lzoek en gdlet
op het voorgaande, komen Wij tot het oordeel dat de ko5ten diq wiJ môeten maken en de inspanning die
wij moeten levereh oneveňredig is ten opzĺchte van uw belan9 bij een overzichtvan de oveľu verwerkte
pä'rroonrg.Eevens in de perioOä van ĺ7juli zor4tot en met ĺáluňĺ 2oĺ7 énonevenredĺg is iň verhouding
tot uw belang bij kennisname van documenten die al in uw bezit zijn da.n wel in verhouding tot uw belang
b[j het misbruiken van een bevoegdheĺd,cq het misbruíken van recht,

Voor wat betreft de door ons gestelde onevenredige inspanningan en kosten žijn wij van m.ening dat,wij
ons yoordat standpunt in redeĺ'likheid hebben kunnen baseren op de administratieye belasting en de

kosten zoals dĺe zijn gebleken naar aanleiding van de eerder door u inge$ĺende ongeric,hte verzoeken.

Misbruikvan recht
wĺj ovelvegen dat de Adviesmmmissie vogrbĺj gaat aan zowel het doelvan het inzagerechtgp grond van
artikel 35 Wbp in relatie met ons vezoek orn precisering en ons verzoqk om.een toelichting ôp ilw verĺoek
als ook aan ons standpunt dat u misbruik ma,akt van een wettel.|ike bevoegdheid.

Naašt hetgeen wij hierover at hebben overwogen in ons besluit op uw verzoek en iri ons vervVeer chrift,
n,oemeii wij ook het volgende voor wat betreft ohs oordeel dat u de Wbp gebruikt vôor een.ander doel dan
waa,woor dĺe is bedoeld en voor bns oordeel dat u misbruik maakt'van recht.

ln de gesprekken over eén schikking én wat in dat veĺband gewisseld is, bl[ikt ôns van een inzet van zowél
u als hettolĺege die er ook op geŕchtwas dat u lopgnde procedure zou säken n ge.en ňieuwe niéuw
Wob- en Wbp-procedures zou starten,

uit de brieven van uw advocaat aan het college blijkt van een duidelúkvporstel om inhet kad rva,n een
khikking geen nieuweWoblWbp-verzoeken meerĺn te dienen en blijktvan hetaangaanvah een dĺaloog
die er op gericht is dat iridĺen tot een financieel vergelijk zou worden gekomen, dat alsdan ook geen
nieuwe Wobflľbp-verzoeken in de toekomst meer zouden Worden ingediend. Daarmee legt ook uw
advQcaateen yprband tussen een schikking en hetvoeren van prpcedures.

Nadat rJ en het college hebben gqconstqteerd dat niet ryordt gekgrnen tot een aňivikkeling van het geschil,
yräagt u in uw brief van 4 november zor7 aandeAdvjescornmissie bezwaarschriften om de ehan 

'eling

vän uw bezwaarschriften tegen Wob-beslulten weerter hand te nemen. U gesft d,aarvooralš reden
"omdat de gesprekken tussen het college en mlj c,q" de heer Weijlíng geen resultaat hebben opgeleverd".

Ookvanwege de inhoud van de brieven van uw advoceattrekken Wij de conclusie,dat eluídeliik blijktvan
een diŕ,ecten causaalverband tussen e n financiéle genoegdoening en hetdooru ĺndienen ván Wob-
veaoeken eň inzageverzoeken op grond van de Wbp en hetvoeren van rechtsgedingen met betrekking
tot besluiten op uwverzoeken,

Ge[etop hetvooigaande vinden wij in de genoemdefeiten en omstandĺgheden,tezamen en ľn
samenhang,voldoendé grondomteoordelendatuinditgevalmisbruikmaaktvanrechtenvlndenw'li
voldoeňdé wettelijke grond om hetverzoekvanwege de ongerichtheid,daarvan, datin ditgeVjlnee;komt
op ini$brulk van recht, buiten toepassing te laten met een beroep op artikel 43, onderdeel e van de WbP;

Bevoegdheid om bezwaaŕaante tekenen wordt misbruikt
Ookgeĺet op Uw procesgedrag efin wiivan mening dat u de bevoegdhéid om een Wbpvdzogk in te
dlenen heéft gebruikt voor een ander doel dan waarvoordie bevgegdheid is gegeven, zodanig dat dit
gébruik bíijk geeft vaň kwade trouw. ,

/l,

za aknu mm,e r ZI q ľz9 +2 83 pagina 4 van 6 datum 12 maart zor8



2_b

4

Dlt misbruik geldt ook voor het gebruik van de bevdegdheid oril bezwaar a,aň te tekene1, nu het
aantekefieh van bezwaar niet los kan worden gezien van het doel van het inzagereclt op grond van artikel
35van de Wbp.

lngevolge artikel 13, eerste lĺd, van Boek 3 Van het Burgerlĺ,jk W. etbogk kan degele aan wie een
bevoegdheid toekom! haar niet inroepen, vôor žover hij haar misbruikt, lngevotge het tweede lid lian een
bevoegdheid onder meer worden misbrujkt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een andeľ te
sc|aden of met een ander doel dan waarvoorzii is verleend of in geval men, in,aanmerking'nemende de
onevenredĺgheid tussen het belang bij de uítoefening en het beĺang dat daardoor pordt ge5chaad, naar
redelĺjkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen,

lngevolge artikel ĺ5 vindt artikel13 buiten het vermogensrecht toepassing, voor zover de aard van de
rechtsbetrekking zich daarteg en niet verzet.

Votgens vasfe jurisprudentie kan een ĺnge,diend bezwaar niet-óntvankélijk worden verklaard atb sprake is
van misbruik van recht. omdat u mlsbruik heéft gemaakt van een wettelíJke b'evoegdhéid en misbruik
heeft gemaakt van recht, kom,en wij met inachtnqming van de voorgaande ovenĺeglng,en tot het oordeel
dat uw bezwa,ar niet-ontvankelijk is.

amenvättend
älnenvattend z'ljn wij van rnenĺng dat uw bezwaär niet-ontvankel|jk is wegens misbruĺkvan recht,

Wij stellen ons secuľldair op het standpunt dat wij in dit geval in redeľ[fkheid hebben kunnen komen tot <le
concľusié dat wij de acĺnrinistratieve belasting om te voldoen aan uw engerichte verzoek ĺn redelíjkheid
he.bben kunnen baséren op de administratieve belasting zoals die is gebleken naar aanleiding vaň de
eerdere door u inge,diende ongerichte verzoeken en zoals hlervoorginoemd.

Besluit
wfi hebben op 20 rnäart zoĺ8 besloten om in biĺijkĺng van het adrles van de Ädviescprnnii sie voor
bezwaarschriften Zevenaar uw bezwaar niet ontvankelijk te verklargn. WiJ hebben tevens besloten ons
secundair op het standpunt te stellen dat tvij de te maken kosten e,n de administratieve belasting om te
voldoen äan Uw ongerichte verzoek in redelijkheid hebben kunnen baseren op de kosten en inspánningen
zoals dle zijn gebleken naär aanléidĺng van de eerder doqr u ingediende ongerichte verzoeken. ,. t

..
Beroep
lndĺen u hét niet een bent met dit besluit, dan kunt hiertegen bľnnen 4ds weken na de datúm van
bekendňaking/vezendin9 een beroepšchrift íridienen bij de Réchtbank Geĺderland, Afdeling
Bestu.qrsrechtn Postbus 9o3o, 68oo EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genóemde
rechtbarik via http://loket.rechtspraak.n|lbestuursrecht.

Hoo,gachtend,
. burgerneester en

Tromp
5ecretaris

/rĺF-

ŕnr. P. chadd-de Boer
burgemee ter
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bijlage(n):
r, advĺes bezwaarschriftencommissie d.d. 28 februari zor8
2. verslag hoorzitting d.d. 14 februari zor8
3. verweerschrift d.d. 29 januari zoĺ8
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Geachte heer, mevrouw,

ln bovengenoemde zaak onWangt u onderstaand ons verweer.

De gronden van beroep kunnen als volgt worden samengevat.

ĺ.Met het indienen van het verzoek als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

(hierna: Wbp) van ĺ6 juni zor7, ingeperkt tijdens de hoorzittin9 van ĺ4 febĺvari zoĺr7, wordt er geen

misbruik van recht gemaakt. Appellant stelt dat het besluit van 3 april zor8 tal van pertinente

onwaarheden, verdiaaiingen, halve waarheden, valse suggesties en onbegrijpelijke passages bevatten.

z, Appellant is van mening dat hij in een kwaad daglicht wordt gesteld en dat B&W de rechten die

.pp"Íl.nt heeft op grond van de Wbp frustreert, omdat niet bekend is hoe met zijn persoonsgegevens is

omge9aan en n09 steeds wordt om9e9aan.

3,Ten aanzien van het secund,aire standpunt is appellant van menin9 dat een verantwoordelijke niet

iitsluĺtend op grond van zijn belan9 om de administratieve lasten te beperken, een Verzoek om informatie

als bedoeld ĺn ártikel35 Wbp, mag afwijzen. Verantwoordelijke zal aannemelijk moeten maken dat door

inwiltiging van een dergelijkverzoek de administratieve belastin9 zodanig disproportioneel is dat hij ĺn een

van zijn rechten en vrijheden wordt aangetast of dreigt te worden aangetast.
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Ten aanzien van de gronden van beroep zoals hiervoor samengevat, brengen w'lj het volgende naarvoren.

Adr+z
Appetlant is van mening dat het bestreden besluit tal yan pertinente onwaarheden, verdraaiingen, halve
waarheden, valse suggesties en onbegrijpelijke pas5a9e5 bevat. Omdat appellant hiervoor geen

onderbouwing geeft, zijn wij van oordeel dat hier sprake is van een blote stelling van appellant die door
hem niet wordt gestaafd.

ln het bestreden besluit hebben wij aangegeven waarom wij van mening zijn dat appellant misbruik maakt
van recht. Daarbij hebben wij onder meer verwezen naar de Memorie van Toelichting waarin op pagina 44
is bepaald dat'voor zover het gaat om de toepassing van artikel35 geldt in het algemeen dat venoeken om
kennisneming niet ongericht mogen zijn. Onder omstandigheden kan dit neerkomen op misbruikvan recht. Zie
in dit verband ook hetgeen hierover is opgemerkt in de toeľchting bij artikel4 onder d;

Wij hebben oveľwogen dat appellant niet ingaat op het vezoek om aan te geven waarom hij de informatie
wil die hij reeds eerder heeft onwangen en dat hij niet ingaat op het verzoek om zijn inzageveaoek te
preciseren.

ln dat verband noemen wij ook het volgende

Het Hof van Justltie heeft op 17 juli zor4 bepaald dat voor de reikwijdte van een inzageverzoek moet
worden gekeken naar het doel van de Europese wetgever bij het opstellen van de Privacyrichtlijn: het doel
van de betrokkene moet daarmee overeenkomen.l Hiermee wordt de lijn van de Hoge Raad en de
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State doorbroken, die van mening waren dat indien een
betrokkene een beroep deed op het inzagerecht, het doel waarvoor hij dat deed, niet ter zake deed.
De Wbp vloeit voort uit de Privaryrichtlijn en geeft het burger het recht om te weten wat er met zijn
persoonsgegevens gebeurd. Wanneer een Wbp-veaoek wordt ingediend voor een ander doel dan
waarvoor deze bevoegdheid is gegeven, kan in zo'n geval gesproken worden van misbruik van een
wettelijke bevoegdheid, zo volgt uit de jurisprudentie.z

Wij zijn van mening dat ook in deze zaak misbruik wordt gemaakt van de Wbp. Appellant gebruikt de
stukken niet om te controleren of zijn persoonsgegevens op een juiste manier zijn verwerkq maar doet zijn
Wob- en Wbp-verzoeken kennelijk louter om een financiéle vergoeding te krijgen. Deze opvatting baseren
wij onder meer op hetgeen appellant in zijn beroepschrift schr'$ft op pagina 1en 2 nl.".. vanwege mijn
pogingen om via de Wet openbaarheid van bestuur schriftelijke bewijsstukken boven tafel te krijgen van hun
fraude bij mijn ontslag en het ontslag van enkele andere ambtenaren van de gemeenten Angerlo en Zevenaar
per ljanuari zoo5. Gesproken bewijzen ten hoeve van mijn schadeclaim heb ik reedster beschikking via de
video-opnamesvan eerderbedoelde openbare verhoren van de heren Wicherson en Nijland.'
Datappellant uitsluitend uit is op een financiéle vergoeding blijkt eveneens uit de brieven van de advocaat
van appetlant aan het college met een duidelijk voorstel om in het kader van een schikking geen nieuwe
Wob- en Wbp-verzoeken meer in te dienen en blijkt van het aangaan van een dialoog die er op gericht is
dat indien tot een financiéle overeenstemming zou worden gekomen, dat dan ook geen nieuwe Wob- en
Wbp-vezoeken in de toekomst meerzouden worden ingediend.
Appellant is niet woonachtig in de gemeente Zevenaar en ls niet (meer) werkzaam voor de gemeente
Zevenaar. Appellant dient al vele jaren bij de gemeente vele venoeken in op grond van de Wob.
Daarnaast dĺent appetlant veaoeken in op grond van de Wbp (inzagerecht). Dit betekent dat appellant

' ECL|: EU :C :zor4: 2081.
l ECLh NL:RBDHA:zor7; ĺ,46ĺ;7.
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reeds veel documenten met informatie onder zich heeft. Ook in de werkwijze om na openbaarmaking van
documenten, een verzoek op grond van de Wbp om inzage in documenten die reeds aan hem zijn
verstrekt en vice versa om na inzage in persoonsgegevens vervolgens een Wob-verzoek in te dienen om de
betreffende documenten openbaarte maken, vindt het college een aanwijzĺng voor de opvatting dat
appelĺant zijn verzoek om inzage op grond van de Wbp niet gebruikt voor het doel van het inzagerecht.
Ook in de feiten dat appellant in de hier aan de orde zijnde zaak niet reageeft op het verzoek om een
toelichting, hij de gemeente een ingebrekestelling stuurt wegens niet tijdi9 beslissen op straffe van een
dwangsom en in samenhang met de overige feiten en omstandigheden, vinden wij aanwijzing dat
appellant misbruĺk maakt van recht.

Op 17 april zor8 heeft appellant een Wob-verzoek ingediend waarin hij vraagt om toezending van het in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming bedoelde register van verwerkingen van
persoonsgegevens, Dit register is appellant toegestuurd op e4 mei zor8. Appellant blijft zich blijkens zijn
beroepsgronden niettemin op het standpunt stellen dat hij niet weet hoe met zijn persoonsgegevens
wordt omgegaan- Ook hierin vĺnden wij aanwijzing dat appellant de Wob en Wbp zal blijven gebruiken om
te bereiken dat hem een hem welgevallige financiéle vergoeding wordt verstrekt.

Appellant heeft tijdens de hoorzitting in de bezwaarschriftenprocedure het verzoek enigszins
gespecificeerd, De commissie overweegt in het advies dat appellant zijn verzoek ter zitting heeft ingeperkt
tot alleen de digitale bestanden die hij nog niet heeft ontvangen. Wij blijven van menĺng dat er nog steeds
sprake is van een onbestemde vraag naar een opgave van alle gegevensverwerkingen en een ongericht
verzoek. Het verzoek heeft ĺmmers betrekking op een groot aantal stukken, het verzoek is nog steeds
weinig specŕiek en er is nog stgeQg spr_ake va! _ee! y--ery99l1wqarb_ij wij alle willekeurige bij degegtgeryte
aanwezig (digĺtale) gegevens op persoonsgegevens van appellant zoals in het vezoek wordt gesteld, over
appe l lant verwerkte 9e9evens, moeten onderzoe ken.
Ten aanzien van de vraag of het wijzigen van het Wbp-vezoek op de hoorzitting van de
bezwaarschriftencommissie is toegestaan, signaleren wij dat ingevolge de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 3r mei zoĺ7 wordt overwogen dat de rechtbank Den Haag
terecht heeft geoordeeld dat uitbreiding of aanvulling van een Wob-verzoek in de bezwaaŕase zich niet
verdraagt met het wettelijk stelsel, waarbij een bestuursorgaan een besluit op een Wob-verzoek neemt en

een eventueel gemaakt bezwaar nog steeds op het oorspronkelijke verzoek betrekking heeft
(ECLl : N L: RV S :zoĺ7 :l4z8).
ondanks dat deze zaak ziet op de Wob zijn wij van menin9 dat eenzelfde benadering ook van toepassing
zou kunnen z'ljn voor de Wbp.

ln verband met het voorgaande blijven wij van mening dat er sprake is van een ongericht vezoek dat niet
is bedoeld om te controleren of de persoonsgegevens op een juiste wijze zijn venĺerkt. Hetverkrijgen van
een financiéle vergoeding is de drijfueer voor appellant.

Ad l.
Ten aanzien van ons secundaire standpunt sluiten wij aan bij hetgeen wij eerder in de procedure naar
voren hebben gebracht

samenvattend
Wij zijn van oordeel dat in de feiten en omstandigheden zoals wij die naar voren hebben gebracht, in

onderlinge samenhang bezien, voldoende grond kan worden gevonden voor het oordeel dat appellant
niet-onWankelijk is in zijn beroep om reden van misbruikvan recht.
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M et vriende I ij ke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar,

E. Geltink
Afdel i n gshoofd Bed rijftvoeri n g
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