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Procesverloop

Bij besluit van l0 september 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder eisers verzoek om
op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp)
gegevens te verstrekken, deels afgewezen en deels niet in behandeling genomen.

Bij besluit van27 januari2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezlĺ.laar van eiser
gedeeltelijk gegrond verklaard en het verzoek alsnog geheel afgewezen.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een veľweeľschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op27 juli 2015. Eiser is verschenen en
verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden J. Rutten, E. Geling
en L.S. van Loon.

Overwegingen

1. ln het bestreden besluit heeft verweerder het (in het primaire besluit ingenomen)
standpunt dat eisers verzoek om verstrekking van gegevens over de periode van 1 januari2002
tot 18 november 2008 moet worden afgewezen, onder verwijzing naar artikel4:6 van de
Algemene wet bestuursrecht (hiema: de Awb), gehandhaafd. Voorts heeft verweerder eisers
verzoek om verstrekking van gegevens over de periode van 18 november 2008 tot en met
16 juli 2014 afgewe7Én op grond van artikel 35, eerste lid, van de Wbp en artikel 43, aanhef en
onder e, van de Wbp. Eiser kan zich hiermee niet verenigen. In het hiernavolgende wordt
ingegaan op hetgeen h[j hiertegen heeft aangevoerd.
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2. lngevolge artikel 1, aanhef en onder d, van de Wbp wordt in de Wbp en de daarop
berustende bepalingen onder verantwoordelijke verstaan: de natuurl|jke persoon, rechtspersoon
ofieder ander die ofhet bestuursoľgaan dat, alleen ofte zamen met anderen, het doel van en de
middelen vQor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Ingevolge deze bepaling onder f wordt onder betrokkene verstaan: degene op wie een
persoonsgegeven betrekking heeft .

Ingevolge artikel 35, eerste lid, van de Wbp, voor zover hier van belang, heeft de betrokkene
het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het
verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
Ingevolge artikel35, tweede lid, van de Wbp bevat, indien zodanige gegevens worden
verwerkt, de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrij-
ving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieén van gegevens waarop de
verwerking betrekking heeft en de ontvangers ofcategorieén van ontvangers, alsmede de
beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,

Ingevolge aŕikel 43, aanhef en onder e, van de Wbp, voor zover thans van belang, kan de ver-
antwoordelijke aŕikel35 van de Wbp buiten toepassing laten voor zovär dit noodzakelijk is in
het belang van de bescherming van de betrokkene ofvan de rechten en vr[iheden van anderen.

3. Uit vaste jurisprudentie van de Af<leling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: de Afcleling), zoals de uitspraak van 2 februari 20l l (ECLI:NL:RVS:20II:BP2784),
volgt dat, indien na een eerder afivijzend besluit een besluit van gelijke strekking wordt
genomen, door het instellen van beroep tegen het laatste besluit niet wordt bereikt dat de
bestuursrechter dat besluit toetst als ware het een eerste afu{jzing. Slechts indien en voor zover
in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderende omstandigheden zijn
aangevoerd, dan wel uit hetgeen is aangevoerd kan worden afgeleid dat ch een relevante
wijziging van het recht heeft voorgedaan, kunnen dat besluit, de motivering ervan en de wijze
waarop het tot stand is gekomen door de bestuursrechter worden getoetst.

4. Eiser heeft op 18 november 2008 een verzoek ingediend tot verstrekking van gegevens
op basis van artikel 35 van de Wbp. Verweerder heeft op dat verzoek een besluit genomen, de
Afdeling heeft dat besluit vervolgens bij uitspraak van 19 november 2014
(ECLI:NL:RVS:20|4:4144) vernietigd en verweerder heeft op 24 december 2074 een nieuwe,
deels afuijzende, beslissing genomen.
Het verzoek dat thans voorligg,is vrijwel identiek aan het verzoek van l8 november 2008 en
heeft daarmee, voor zover het ziet op de periode van 1 januari2002 tot 18 november 2008,
klaarbl[ikel|ik tot doel de niet verkregen gegevens alsnog te verkrijgen. Naar het oordeel van
de rechtbaŇ is het thans bestreden besluit een besluit van gelijke strekking als het eerdere
besluit vm24 december Zll4.Derhalve is op het tegen het eerstgenoemde besluit ingestelde
beroep het onder rechtsoverweging 3 weergegeven beoordelingskader van toepassing.

Naar het oordeel van de rechtbank staat de inhoud van artikel35 van de Wbp, dat met redelijke
tussenpozen meermalen kan worden verzocht om toezending van gegevens, niet aan toepassing
van artikel 4:6 van de Awb in de weg, zoals door eiser is aangevoerd. Uit de wetsgeschiedenis
vol5 immers dat laatstgenoemde bepaling beoogt te voorkomen dat een onherroepelijk besluit
via een omweg aangetast kan worden door het indienen van een herhaald verzoek
(Kamerstukken II, 1988-1989,2122l,, nĺ. 3, p. 94), hetgeen ook bij een verzoek gebaseerd op
artikel 35 van de Wbp aan de orde kan zijn. In het onderhavige geval is niet gebleken van
feiten en omstandigheden als voornoemd, zodat geen plaats is voor een hemieuwde rechterlijke
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toetsing van het thans bestreden besluit voor zoveľ dat ziet op een weigering om over de
periode van 1 januari2002 tot 18 november 2008 gegevens te verstrekken.

5. Voor zover het besluit ziet op de periode vanaf l8 november 2008 overweegt de
rechtbank als volgt,

6. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van 'redeliike
tussenpozen' als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wbp.
Eiser heeft aangevoerd dat, nu zijn huidige verzoek meer dan vijfjaar later is gevolgd op zijn
eerste verzoek voldoende tijd is verstreken om opnieuw een verzoek te kunnen doen op grond
van de Wbp. Naar zijn mening heeft verweerder zijn verzoek aldus niet (mede) op deze grond
kunnen afwijzen.

7. De rechtbank volgt het standpunt van verweerder in deze niet. De door eiser tussen zijn
eerste en ziin huidige verzoek op grond van de Wbp ingediende verzoeken op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) komen in dit verband geen betekenis toe. De
Wob heeft een andere doelstelling dan de Wbp. Naar het oordeel van de rechtbank heeft
verweerder eisers verzoek, voor zover dat betrekking heeft op verstrekking van gegevens oveľ
de periode van 18 november 2008 tot en met 16 juli 2014,niet op deze grond kunnen afivijzen.
De beroepsgrond slaagt.

8. Eiser heeft daarnaast aangevoerd dat artikel 43, aanhef en onder e, van de Wbp
evenmin een valide argument is om zijn verzoek af te wijzen. Bij digitale gegevensverstrekking
blijft de werklast volgens eiser beperkt, terwijl een andere optie is om hem onder voorwaarden
inzage te bieden in gegevens.

9. Blijkens de wetsgeschiedenis kan een verantwoordelijke niet uitsluitend op grond van
zijn belang om administratieve lasten te beperken, een verzoek om informatie als bedoeld in
aŕikel 35, eerste lid, van de Wbp afiviizen. Volgens de memorie van toelichting moet de

verantwoordel|ike, conform artikel43, aanhef en onder e, van de Wbp, aannemelijk maken dat
bij inwilliging van een dergeliik verzoek de administratieve lasten zodanig disproportioneel
zijn dat hij in één vanzijnrechten en vrijheden wordt aangetast of dreigt te worden aangetast
(Kamersfukke n II, 1997 -1998, 25892, nr. 3, p. 1 7 l ).

10. In het bestreden besluit heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat hii over
3,6 GB aan informatie beschikt waarin de naam Kempennan voorkomt en dat het honoreren
van eisers verzoek de consequentie heeft dat een fulltime administratief medewerker op
jaarbasis biina een kwart van zijn/lnn werktijd moet besteden aan dit verzoelg waardoor
andere werkzaamheden niet kunnen worden verricht. De rechtbank acht deze motivering, mede
gezien de toelichting daarop ter zitting, ontoereikend. Daartoe wordt als volgt overwogen.

11. Allereerst heeft verweerder erkend dat de in het besfteden besluit genoemde
hoeveelheid van 3,6 GB ziet op alle beschikbare informatie, met als trefuoord "Kemperman",
ten t{ide van het besluit. Dit omvat derhalve eveneens de periode van 1 januari2002 tot 18
november 2008, terwiil verweerder zich ten aanzienvandezp periode op het standpunt heeft
gesteld dat artikel 4:6 van de Awb van toepassing is, en deze derhalve niet bij de inhoudelijke
afivijzing heeft betrokken. Desgewaagd kon verweerder niet toelichten welke hoeveelheid
informatie betrekking heeft op de periode ná l8 november 2008. Reeds hierom is niet te
beoordelen of deze hoeveelheid dermate groot is, dat van verweerder niet verwacht kan worden
deze te onderzoeken. Daarbij acht de rechtbank nog van belang dat de gemachtigden van
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verweerder ter zittinguiteen hebben gezet dat de bij verweerder beschikbare informatie
grotendeels gegevens betreffen over de periode van 1 januari2002tot 18 november 2008,
omdat eiser in die periode nog werkzaam was bij verweerder.

Ter zitting is door de gemachtigden van verweerder voorts toegelicht dat de gegevensselectie is
verricht door een extern bureau en dat op eisers achternaam is gezocht.
Desgevraagd kon niet inzichtelijk worden gemaakt waaľom de gegevens, ondanks dat het
sYsteem grotendeels digitaal is, niet op andere wijze konden worden gefilterd en of ook gebruik
is gemaakt van andere zoekslagen. De selectie bevat - zoals ter zitting is bevestigd - irrelivante
gegevens die betrekking hebben op andere personen met dezelfde achternaam als eiser. Niet
inzichtelijk is geworden dat diĹ bijvoorbeeld met een combinatie van kemwoorden, niet
voorkomen had kunnen worden, wat had geleid tot een beperktere hoeveelheid gegevens.

Voorts is onduidelijk in hoeverre de selectie recht doet aan eisers verzoek. Nu alleen op eisers
achternaam is gezocht, ontbreken mogelijk relevante gegevens, nu het verzoek van eisár meer
omvat dan gegevens waarin zijn achternaam is opgenomen.

12. Het beroep is gegrond en om die reden za|hetbestreden besluit worden vernietigd.
De rechtbank ziet geen aanleiding de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te
laten of zelf in de zaak te voorzien. Verweerder dient binnen zes weken na verzending van
deze uitspraak een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

13. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat
verweerder aan eiser het door hem betaalde grifľrerecht vergoedt,
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Beslissing

De rechtbank:

- verklaarthetberoepgegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- draagt verweerder op binnen zes weken na verzending van deze uitspraak een nieuw
besluit op bezĺvaar te nemen, met inachtneming van deze uitspraak;

- gelast dat verweerder het door eiser betaalde griffrerecht van , 167 aan eiser vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. L.M. Vogel, rechter, in tegenwoordigheid van
mr. M.W'.M, Heutinck, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:
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Afschrift verzonden aan paľtljen op: 0 8 Ep. 2015

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag
woľden ingesteld bij de Afĺĺeling bestuursrechtspraak
is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechteľ van de
het treffen van een vooľlopige vooľziening of om het
uitspraak getroffen voorlopige voorziening.

hoger beroep
Als hoger beroep

worden veízocht om
van een bij deze

Voor kopie c nk elder|and

Raad


