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uitspraak van de meetvoudige kamet víln 3 l 0KT. 20lS

in de zaaktussen

mr. P.H.M. Kemperman, te Doetinchem, eiser,

het college van burgemeester en wethoudeľ van de gemeente Zevenaar te Zevelaar,
venĺeerder.

Procesverloop

Bii beslulten van 2 juni 2017 en 8 juni 2017 (de primaire besluiten 1 en 2) heeft verweerder
twee verzoeken van eiser om hem met toepassing van de Wet openbaarhóia uan b stuur
(Wob) informatie te verstrekken, afgewezän. Bij besluit van 27 juli 2017 (primair besluit 3)
heeft verweerder het verzoek van eiser om informatie op grond 

-van 
de WJb van 12 juni 20i 7

buiten behandeling gelaten.

Bij besluit van t2januari 20l 8 (het bestreden besluit) heeft verweerder de beararen van
eiser tegen voornoemde besluiten niet-ontvanketiik verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op l5 augustus 2018. Eiser is verschenen.
Verweerder heeft zichlaten vertegenyľoordigen door mr. T. E.P.A. Lam, H. Marinus en J.
Rutten.

OP 3 seP'tember 20l8 heeft de rechtbank het.onderzoek heropend, een rechter-commissaris
benoemd en bepaald dal e9n comparitie ats bedoeld in aŕikei 8:44 vulde algemene w* 

--

bestuursrecht (Awb) zal plaatsvinden.

op 3 oktober 2018 is een comparitie van partijen gehouden. Eiser is verschenen.
Verweerder is verschenen bii gemachtigdän. ŕaľtĺien hebben hierbii geen ov re nstemming
bereilct.

Paŕijen hebben oP de comparitie verklaard geen gebruik te willen maken van hun recht
oPnieuw ter zitting te worden gehoord. Pe ňtltUant< heeft vervolgens met toepassing van
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artikel 8:57 van de het onderzpek gestoten,

Overĺegingen

l, Bij het bestreden besluit heeft verweerder eisers bezwaren tegen de primaire besluiten
1,2 en 3 niet-ontvankeli.ik verklaard omdat eiser misbruik tňaakt van-een wettelijke
bevoegdheid door Wob,verzoeken in te dienen en vervolgens tegen de besluitenĺierop
bearaarte maken.

2. Eiser betwist dat hij-ifuruik maakt van een wettel|jke bevoegdheid.

3, Verweerder heeft de rechtbank velzocht uit te spreken ofrrel dat verweerder terechthét beaváä van eiser ni"t-onwanffiié"-ň n"rtl*ď;fu;ň;i d;Häffi;il;| 
l'vvlll

beroepszaak niet-ontvankeliik wordt ierklaard wegens misbruik van ,".hĺ----o-o-

4,1, _ OP grond van vastejurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan State (de Afdeling)' nl1.oo grond van aŕikel l s, geteän i" 
""iĹi"äi"ä;;i ;iŕ.j j;*van boek 3 van het Burgerlijk \ľetboek sprake zijn vai misbruik van rechňndi;;;' 

'-
bestuursrechtetijke bevoegdheid wordt ág"*"na vooľ Gen ander doel a"n wa".vooizi;
geg.even is,Dit geldt zowel voor de bevoegiheid om een Wob-verzoek in te aienen ats ioo,de bevoegdheid benvaarte makerl en bero-ep in te stelten.
In geval van misbruikvan bezwaar o{ber_9ie vetzetten voornoemde artikelen zich tegenfu ol{e|Uke behandeling van respectievelijŕ een bij het Uestuur.oilaan gemaakt bezwaar ofeen bii de bestuursrechter ingesteid beroep

4,2 Zoals de Afdeling heeft overwogen2 zijn voor het niet-ontvankelijk verklaren vaneen ingesteld rechtsmiddel wegens misňruik van recht o"aunnĺ"trtile grónden vereist,
aangezien met de niet,ontvankeľjkverklaring de betrokkene in feiteieĺrecht op toegág totde rechter wordt ontzegd. Dit geldt temeer wimneer het gaat om een door."n uir.g"rffin]"
overheid ingesteld r*|o*j9j_"l, gelet op de - soms zeer verstrelĺJ<ende - bevoegdĺ"a"ľ-- 

-
waaľover de overheid beschikt en welke een burger in de regel ni"t |l""6 t" rrÓĹ"n. i" r,*licht daarvan en gelet op aŕikel 13, tweede lid, van Boek 3 ian het Ďurgerliik Wetboek zijnin geval van een dergetiik rechtsmiddel zwaanlrichtige g.ona.n ondo meer aanwezig indien
'"".ht"l 

of bevoegdheden.zodanig evident ziin aangewend zonder redeliik doet of voor.eenander doel dan waaŕoe zij gegevin z[in, daihet aanwenden van die rechten ofbevoegdhedenbliik geeft van hrade trouw.

4,3, Uit uitsPraken van de.Aftteling volgt tevens dat een min of meer overmatig beroepoP.door de_ov_erheid geboden faciliteiňn in-het algeme"n op 
"i"n""ŕg""n misbruik van recht

|nlevert, Elk beroeP op die faciliteiten brengt imňers kostengl*lrch voor de overheid enbenadeelt de overheid in zoverre. Wel kan hä aantal malen dat een bepaald recht of een
!9.P.aarue bevoegdheid wordt aangervend, in combinatie met andere omstandigheden
biidragen aan de conclusie dat mĺsbruik van recht heeft ptaattev;il;".

5, Uit het dossier en het verhandelde ter zitting komen de volgende omstaĺrdigheden naar,vol n:

r UiSpraak van 16 december 2015, ECLI:NL:RVS:20l5:3834
2 Uispraak van 19 november 20l4in zaak-;. ióiiooo+siuA3 en uitspraak van 2t juti 2003,ECLI:NL:RVS:2003:AL6396 -
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Eiser is 35 jaar werkzaam geweest als ambtenaar bij de gemeente ?-evenaar.Aan hem is biibesluit van 13 februari 2008 oĺvoorwaardelijke staioŇag verleend. Bij uitspraak van 7december 2010 heeft de rechtbank het beroeiĺan eiser tegän ait ,truĺontstag legrono-verklaaraen het ontslagbesluit herroepen. Koŕ na terrrgk"", nan .irä Ĺ ,an rr.rn Fpu:;nňlar;".i;;
met ingang van 1 mei 20t I. Over de fĺrancié-le afwikkeIing uuo rrJái"nrĺ".u*ffi;-o*ľ;"
let oP een groot aantal punten niet eens gewordeň. Bi, ;tts;*"k "*lg maart 2015 heeft deCentrale Raad van Beroep3 onder andere-geoordeeld äat venveerder in ziln 

^r8pli"hil;;"*eiser is tekoŕgeschoten en eiser moet worien gerehabiliteerd.
[n de Periode 20l6,2ll?.heeft vervolgens eeriraadsenquéte plaatsgevonden over het p&o
beleid en de uiwomtrgtaarvan door äe gemeente z.evénm.oeräti" u* de gemeenteraad
Yan I 

ju_li 20l7 spreekt de wens uit "nuia deze tangĺepeiae Äiiascorltictä, ;;í; -'
i.rr'!r"hr r'gcelures en ha_eindrapport "Raadseniuaie yao zeiino*,, te konen tot een
!{ninev, {w.il,ďĺelingvm de arbeíásgeschttlbn'rá a" nir"-;ä-;;;rrrrkr;;;" 'v' éé!'!

nrcrvoor bescŕT even uitsPrakenvan de Centrale Raad.van leroep,,.De onderhana"iĺ"s"n
die hierna tussen eiser en verweerder zijn opgestaŕ ziin stukgelofien.

6,1, Zoals de Afdeling eerder heeft overwogena laat artikel 3, derde lid, van de Wob,ingevolge w_olke bepaling de indiener van een wob-verzoek geen belang bli z[jn verzoekhoeft te stellen, onverlet dat de bevoegdheid tot het indienenian een wob_verzoek met eenbepaalddoel is toegekend, ľľ9!ijk aät in beginsel een ieder kennis kan nemen vanoverheidsinformatie. Nu misbruik-'van reoht zTch kan voordoen ĺnái"n een bevoegdheidwordt aangewend voor een ander doet dan waarvoor zii ĺs gegeveo,Ln n"t doel van eenWob'verzoek relevant zijn om te beoordelen of misbru-ik uää"ŕin""ft plaatsgevonden.

6,2, In ziin drie \ľob-veĺzoeken waagt eiser om respectievelijk:l, het raPPo,rt van Risk Consultantsln het ĺapport Berenscňot dat is opgemaakt in hetkader van de reorganisatie;
2, alle interne en externe zowel uitgaande als inkomende mails waarin zijn naamvoorkomt of waarin verwijzingeň naar z[in naam voorko-"o i""luri.iĺĹ-a*ruĺ
_ gjvoegdeofbehorendedocumenten;
3, de documenten die worden vermeld 

-op 
het verstrekte overzicht in het kader van

eisers verzoek op artikel 35 van de Wät bescherminl p"oooirg.g"u"*.
In de.toelichting oP z[in 

-beroep 
geeft eiseĺ aan dat ri;n wou_-uir-eĹ"n noodzakeľjk warenom alle sfukken te ontvangen ien beboeve van_z|in pi*"aur"s t"!"n het sbafontslag en in hetkader van de verhoren bij de enquéteco.*ĺrrĺ..

6,3. Gelet op eisers. toelichting en de inhoud van ziin verzoeken beoo6 eiser met zijnlVob-verzoeken primair een a.ndei doel dan open!ľrmaking nooi 
""n 

ieder, nameli$kinformatie verzameleň over. zijn stlaf9ntslagtn al hetgeen d;.ii is-voortgevtoeid, Daarmee
ľ ""hl:T 

nog niet gegeven dat sprake ĺ, n"näĺrUruik van recht.
Lre stelltng van verweerder dat eiser met zijn wob-verzoeken beoogt het gemeenteliikaPParaatzodanigte frusteren dat de geminte bereíd ishem."n ĺräĺeň u"rgo"dĹlnoo,een in bet verleden ontstaan aóeidsgáchil te betalen, is niet aannemeiEk geworden.
De voorgeschiedenis van dit geschiĺ verklaart ĺĺnmers tr"lJ*r;ir;;;".telde gebrek aanvertrouwen dat hli alle stukken die verband houden -"t ĺa" pioi"iÉs omtrent) ziin
11ar9njstag volledig van verweerder heeft ontvangen en dus de vele enlofherhaalde(Wob-)verzoeken van eisers. In dat licht is oók eiiers ĺ"t""tĺ" 

"rĺ 
aii, wob_rr"r,oeken te

]9lt p*ak van 19 maaftzals, ECLI:NLCRVB:2aI5:948.
a Uitspraak van 18 februari 20t5, ECĹI:NL:RVS:20 15:426.
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beéindigen wanneer het to!"_.o fatsoenlijke fmanciéle ĺegeling komt - door eiser
uitgesProken tijdens de ondeĺhandelingen met de g"ĺrooä onŽ, 

""n 
definitieve afindkkeling

van de arbeidsgeschillen - begľiipetijk.

6, Verweerder heoft ook aangevoerd dat de onder 2 en 3 genoemde Wob_verzoeken
vaag geformuleerd en omvangrijk zijn en dat de gevraagd" inĺä*"iĹ (grotendeels) reedsaan eiser is verstrekt.
Genoemde omstandigheden kunnen weliswaar aanteiding geven tot afwijzing van het TĺVob_
verzoek maar bieden als zodanig onvoldoende aanIcĺropiňňpunt* noo, het oordeel dat eisermet het aanrvenden van zijn bevoegdheid tot het indienen-van een Wob-veržb"k biij6"ä'van kwade trouw.

7, Hetĺoo_rgaande leidt tot het oordeel dat geen sprake ii van misbruik van recht en datvenveerder het bezwaar van eiser ten onrechte. nňĺonóant"t1t r,."a ,"rH"*a. H"t Ĺ.iäóvan eiser is dan ook gegrond en het bes&eden besluit zal woden veÁietigd *"ee*rtriiJŔ,
de wet.

8, De rechtbank zietgelet op de aard van|letegc9nstateerde gebrek-ten onrechte zijnde beaĺaren van eiser tegen de primaire bestuiteniiet h";;;;;;;.;- geen mogetiikheidom zelf in de zaakte voorzien. Ýerweerder dient daarom e"n nieu-*" ueslissing op bezwaarte nemen met inachtneming van aäo uits|."aL

9. omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaaŕ, bepaalt de rechtbank datverweerder aan eiser het door hem betaaTdä griffierecht u".go'"df. 
--
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Beslisďng

De rechtbank

- verklaart het beroep tegen het bestreden besluit gegrond;- vernietigt het be treden besluit;
- !ra19 verweerder oP binnen acht weken na velzending van deze uitspraak een nieuw

besluit te nemen met inachtneming van deze uiSpraak|- bePaalt dat verweerder het door eiier betaalde griffiereclrt van l70 aan heĺn vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. 'W.P.C.G.
Derksen, voorzitter, mľ. R,J. Jue en mr. G.H.'W.Bodt, rechter , irĺ tegenwoordigheid van íIlr. J.M,B. Moll van Ch'arante, griffier.

De beslissing is in het openbaaľ uitgesprokenop: 3 l KT

5
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Afschrift veruonden aan partijen op:

Rechtsmiddel
Teryn deze uitsPĺaak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroepworden iĺrgesteld bij de Aftteting bestuursrechtspraaklan de Raad n* st"t". Ats hoger beroep isingesteld l(an bĺj de voorzieningenrechter n"n d" hogerberoep;;ht* worden verzocht om hettreffen van een voorlopige voorziening of om het opňeffen 

"ŕ*ii"G" van een bij deze uitspraakgetroffen voorlopige voorziening.

3 l 0KT, 20ĺ8

Voor kopie coníorrn'-i,nmh,.o,

recrrtňank Gelderland


