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Hierbij bericht ik u dat ik geen incidenteel hoger beroep instel. Ik bestrijd wel de gľon-
den van het hogeĺ beroep en de conclusie zoals de heer mr. T. [.am deze als advocaat-
gemachtigde van burgemeester en wethoudeľs van Zevenaar (B&W) namens hen heeft
verwoord in hoofdstuk z en 3 van het beroepschrift.

Het beroepschrift van B&W is onderverdeeld in 3 hoofdstukken, te \ľeten,
l. Inleiding en procedureverloop
2. Gronden van hoger beroep

z.r De rechtbank is uitgegaan van onjuiste feiten
z.zDe rechtbank heeft ten onrechte geen misbruik van recht aangenomen

3. Conclusie

In tegen telling tot de hierboven bij z.r en 2.2. vermelde standpunten van B&W ben ik
rran mening dat de rechtbank in zijn uitspraakvan 3r oktober zor8 uitgaat van de juiste
feiten en dat de rechtbank op goede gronden tot de conclusie komt dat eĺ geen sprake
is van misbruik van recht. Wel wil ik nog enkele opmeĺkingen maken naar aanleiding
van de door B&W bij z.r en?,.2geponeerde stellingen. Vooraf zal ik de stellingen van
B&W kort samenvatten.

l. Opmerking n.a.v. het gestelde op pagina 3 van het beroepschrift.
Op pagina 3van het beroepschrift stellen B&W dat de rechtbank het oordeelvan de Cen-
trale Raadvan Beroep (CRVB) "onjuíst, danwel onvolledíg"weergeeft. De ĺechtbank zou
ten onrechtevermelden dat de CRvBvan oordeel is dat ikmoetword.en gerehabiliteerd.

Opmerking r:

Naar aanleiding hiervan merk ik op dat de rechtbank slechts een kleine passage widt
aan de uitspraak van de CRvB van 19 maart zor5. De rechtbank vat de essentie van die
uitspraak in drie zinnen op correďe wĺze amen en formuleert terecht dat de CRvB



van ooľdeel is dat ik moet worden gerehabiliteerd. Tot mijn tewedenheid heeft de

CRvB dit zelf gedaan door in het dicnrm te bepalen dat ikwoĺd gerehabiliteerd en

heeft de CRvB dit niet aan B&W van Zevenaar oveĺgelaten.

Daarnaast merk ik nog op dat onderhavige procedure bii de CRvB met mijn rehabilita-
tie als beoogd en bereikt resultaat, uitsluitend ging over de onrechtmatigheid van het
rapport Bunt en mijn verzoek van 3 apĺil 2oo9 om het rapport Bunt te diskrĺralificeĺen.
Hieronder vermeld ik de volledige inhoud van mijn brief:

"Naar aanleidíng van het verslag van de raadwergadeňng van l8 februaň jI. ver-
zoek ik u om op zo kort mogelijke tetmijn te besluíten om het rapport Bunt te dis-
l<walificeren naarwijzevan totstandkomíng, inhoud, presentatíe en uitkomsten.
Een kopie van deze bňef zend ík aan de gemeenteraad."

Dit verzoek heeft met allerlei tussenstappen geleid tot een uitspraakvan de rechtbank
Arnhem van r juli zoro (waaruit bliikt dat het verzoek moet worden gezien als een ver-
zoek tot rehabilitatie c.q. immateriéle schadevergoeding, en door B&W ten onrechte
niet-ontvankelijk is verklaard), tot een uitspraak van de rechtbank Overiissel van z7
juni zor3 en tot de uitspraak van de CRvB van 19 maaľt zor5 (ECLI:NL:CRVBzzoI7:948).

Het heeft mij tien jaar van m§n leven, veel geld en energie gekost om tot mijn rehabilĹ
tatie te komen en dan is het extľa wTang dat B&W nu opnieuw alles uit de kast halen
om de rechtbank, uwAfdeling, de Zevenaarse gemeenteraad en de publieke opinie eĺ-
van te overtuigen dat zij mU terecht afschilderen als een rechtsmisbruiker die al jaren-
lang te kwader tľouw handelt en uitsluitend en alleen Wob-verzoeken indient om eľ
financieel beter van te worden.

Na de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo in ianuari zoo5 hebben
B&W alles op alles gezet om mij met allerlei onoorbare praktijken uit de organisatie te
verwijderen. Dit lukte peľ 13 februari zoo8 via een onvoorwaardelijk strafontslag ver-
leend ondeĺ bevel van direďe ten uiWoerlegging. In de iaren daarna gingen B&W ge-
woon door met hun onoorbare praktijken en probeerden zij mij o.a. te psychiatriseíen.

Na een drietal uitspraken d.d. z december 2olo van de ĺechtbankArnhem waarbij het
B&W-besluit tot salarisinhouding vanaf november zoo7 werd vernietigd, het onvooĺ-
waardelijke strafontslag van februari zoo8 werd vernietigd en werd bepaald dat mijn
aanstelling bii de gemeente Zevenaar nooit was geéindigd, kreeg ik aanvankeliik de in-
druk dat B&W met hun ziekmakende en intimiderende praktijken zouden stoppen.

Mijn hoop was ijdel. Na de eeľ§te voortekenen eind december zoro, bleek in januari
zorr meteen al klip en klaar dat B&W niet van plan waren hun ziekmakende praktijken
te beéindigen. Het psychisch geweld nam zelfs toe, waardoor ik mij op advies van miin
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huisarts gedwongen voelde om met ingangvan 1mei zorr "zelť ontslag te nemen. In de

jaren daarna bleven B&W mii door het slijk te halen. Zij schakelden daarvoor in no-

vember zorr ook derden in, onder wie miin voormalige leidinggevende die in april zoo6

de gemeenteliike dienst al had verlaten.

Na de uitspraak van de CRvB van 19 maart zor5 dacht ik aanvankelijk opnieuw dat

B&Wtot inkeerwaľen gekomen en mry in het vervolg met rust zouden laten. Binnen

enkele dagen bleek dat dit niet zo was. In het openbaaĺ schildeĺde de portefeuillehou-

der P&O mii af als een "rotte appel" die de rechtszaak bij de CRvB had gewonnen met

leugens en bedrog.

In plaats van excu§es o.i.d. is de gemeenteraad er vervolgens toe oveľgegaan een open-

bare ĺaadsenquéte te houden naar het peĺsoneelsbeleid van de gemeente Zevenaar

over de peĺiode 2.oo2,-2ol5. Voor de wiize waaľop B&W in dat verband miin privacy op

grove wiize hebben geschonden, verwijs ik kortheidshalve naaĺ de toelichting in miin
beroepschĺift van r9 maart zor8.

Dat de la,rrestie na de uitspraak van de CRvB van 19 maaľt 2,oĺ5zou zijn afgerond, is dus

oniuist. Zowel B&W als de gemeenteľaa d ziin intensief en in het openbaar vanaf maart
zor5 tot op heden beziggeweest met miin personeelskwestie. De hele openbare raads-

enquôte is erop gebaseerd, en dat is mij niet in de koude kleĺen gaan zitten.

Na het uitkomen van het enquéterappoľt in iuni zor7 en de motie van de gemeente-
raad van 5 iuli zor7 hebben er enkele gesprekken plaatsgehad tussen mijn advocaat en
enkele veľtegenwoordigers van de gemeente, onder wie --zonder dat dit voorafwas
aangekondigd- de heer mĺ. Jelle Zwennis van VijverbergJuĺisten uit Zoetermeer, die
mede aan de basis stond van het in feite niet door mii gewenste ontslag in mei 2orr en
ook door B&Wwerd ingeschakeld om het rapport Bunt te verdedigen en mijn ĺehabili-
tatie te voorkomen. Op geen enkele wiize heb ik mii akkoord verklaard om af te zien
van miin rechten om van juridische middelen gebruik te maken voor miizelf ofvoor
anderen.

Helaas is er naar aanleiding van de bedoelde motie niets concĺeets gekomen, en we-
derom is de schuld van het mislukken door B&W klakkeloos en ten onĺechte in mijn
schoenen geschoven, en ben ik in de openbare gemeenteraadsvergadering van 19 de-
cember zor7 wederom publiekelijk "afgebrand" zondeľ dat ik mij hiertegen kon verde-
digen. Ten onrechte wordt ook het mislukken van de comparitie bii de rechter com-
missaris bij mij neergelegd.

Wat hieĺvan ook zij, de uitspraak van de CRvB betekent zeker niet dat daaruit moet
worden afgeleid dat B&W na 19 maart zor5 rustig op de oude voet, en zogenaamd
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ondeľ rugdekking van een foutief geinterpreteerde passage uit de uitspĺaak van de

CRvB, door mogen gaan mij opnieuw te bezoedelen, mij door het slijk te halen en mijn

recht op privary en wiiheid van meningsuiting en andere rechten aan te tasten zonder

dat ik mij daartegen in de visie van B&W op grond van de uitspraak van de CRvB zou

mogen verdedigen.

De gang van zaken ĺond het rapport Bunt is overigens niet de enige lalvestie die mii

veel geld, energie en procedures heeft gekost. Vanaf november zoo7 hielden B&W mijn

salaris in en in decembeí 2oo7 kondigden zijaan datzíi mij gingen ontslaan. Toen heb

ik eerst telefonisch, later per mail en daarna schĺifteliik aan B&W verzocht om mijn

volledige personeelsdossier uit de periode 2oo5,2oo7 toe te sturen.

Telkenmale tevergeefs. B&W hadden niets uit die periode. Ik kreeg alleen stukken uit
de voorgaande periode hoewel ik daaĺ niet om had gevĺaagd. Toen ik daar een opmeľ-

king over maakte, kreeg ik van B&W te horen dat zii alleen stukken zouden opstuľen

wanneeľ ik binnen twee weken expliciet zou doorgeven: de naam opsteller, datum van

de notitie, registratienummeľ en onderwerp. B&W schreven mij letterliik:

"Indien u van mening blijft dat er stukken ontbreken dan willen wij expliciet
van u veľnemen omwelke stukken het gaat door te vermelden naam opsteller,
datum van de notitie, registratienummeľ en onderwerp. Indien u niet in staat

bent deze gegevens binnen r4 dagen aan te leveren, dan gaan wrj er van uit dat
deze stukken niet bestaan".

en
"Hierbij willen wij u laten weten dat wij het niet langer accepteľen dat u ons
verwijten maakt als zouden wri -met opzet- bescheiden achterhouden".

Dit is slechts een van de vele voorbeelden van de wijze waaľop B&W omgaan met voor
hun onwelgevallige verzoeken of verzoekers.

2,. Opmerking n.a.v. het gestelde op pagina 4 van het beroepschrift.
B&W stellen op pagina 4 dat uit de uítspraak van de rechtbank líikt te volgen dat ik nog

aanspraak kan maken op rehabilitatie.

Opmeĺking z: Naar aanleiding hiervan merk ik op dat B&W in de uitspraak van de
ĺechtbank iets lezen dat er niet in staat. De CRvB heeft rnri op r9 maart zor5 gerehabili-
teerd voor de gang van zaken rond het rapport Bunt. Daarmee is dat rapport vol-
doende gedishĺralificeerd en heeft de CRvB mijn oorspronkelijke verzoek van 3 april
zoo9 volledig gehonoreerd.

Nadien heb ik nooit meeľ uitgesproken dat ik nog een keer aanspraak maak ofwil ma-
ken op rehabilitatie. In tegenstelling tot hetgeen B&W kenneliik menen, volgt uit de
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uitspraak van de ĺechtbank volstrekt niet dat ik nogmaals aanspľaak maak op rehabili-

tatie voor de gang van zaken rond het rapport Bunt.

3. Opmerking n.a.v. het gestelde op pagina 4 van het beroepschrift.

B&W stellen op pagina 4 dat zij uiwoeĺíng hebben gegaren aan de motie van de raad en

dat het niet tot overeenstemmíng heeft geleid omdat ik míjvolstrekt onredelijk zouheb,

ben opgesteld en ik de Wob-verzoeken uitsluítend indien om eenfinanciéIe veĺgoeding te

kňjgen teruíjl ik daar blíikens de uitspraakvan de CRvB geen recht op heb.

Opmeĺking3: Naar aanleidingvan het vorenstaande merk ik allereerst op dat het ini-
tiatief vooľ een financiéle afiĺikkeling niet van mij is uitgegaan maaľ van de gemeente-

raad via de motie van 5 iuli zor7. Ik heb nooit om een financiéle vergoeding gewaagd.

Op uitdrukkelijk verzoek van B&W heb ikverschillende keren doorgegeven welke ma-

teriéle schade ik heb geleden. Mijn advocaat heeft een en ander in het kader van het

minneliike overleg als bedoeld in de motie van 5 iuli zor7 opnieuwvia een vertrouwe-

lijke en persoonliike brief aan burgemeester Staatsen doorgegeven. Daarin wordt ook
vermeld welke materiéle schade een collega heeft. Gelet op de voorgeschiedenis is het

betreurenswaardig dat deze in vertrouwen verstrekte informatie nu weeľ in onderha-

vige Wob-procedure door de advocaat van de gemeente naaľ voľen woĺdt gebracht.

Ondanks het strikt persoonlijke en veľtrouwelijke karakteľvan bovenbedoelde brief
van mijn advocaat en van de andere stukken die in het minnelijke oveĺleg met de heer

Staatsen zijn gewisseld, heeft hij deze brief en overige corre§pondentie later aan de le-

den van de gemeenteraad doorgestuurd ten behoeve van een openbare behandeling.

Ook tal van anderen hebben hier sindsdien kennis van kunnen nemen en via de plaat-

seliik pers heeft de gemeente destijds ook nog naar buiten gebracht dat ik een schade-

veĺgoeding van € 15o.ooo,-- had afgewezen, terwiil er slechts een mondeling aanbod
lag van een "coulance-bedraý van € 1o.ooo,-. Dat bedragzouwellicht nog kunnen
worden verhoogd tot € 2o.ooo,--. Daarbij zou ik via een vaststellingsovereenkomst
voor het ontvangen van het "coulance-bedraý \ä,n € lo.ooo,-- ook nog eens aan allerlei
voorwaarden moeten voldoen, die voor mij niet acceptabel waren, zoals het meewer-
ken aan een §ymposium over pesten op het werk en de plaatsing van een monumentje
voor de slachtoffeĺs van de gemeentelijke wegpestpraktijken in de jaren 2ooz-2ol5.

Ook zou ik mU tiidens het syĺrrposium en daarvoor of daarna nooit meeľ negatief over
de gemeente mogen uitlaten. Hierbii merk ik op dat mijn advocaatkosten alleen al uit-
laĺramen op een bedrag van € 45.ooo,-- en dat het zeer schadelijk is in de krant te moe-
ten lezen dat ik een aanbod van € r5o.ooo,-- heb afgeslagen, terwijl een dergelijk aan-
bod nooit is gedaan.
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ook in het verleden heeft de gemeente Zevenaar deze truc al eens toegepast. Toen

ging het om een naar buiten gebrachte schadeloosstelling aan mii virn € 6oo.ooo,-- ter-

wijt dat bedrag zagop de kosten die de gemeente Zevenaar tiidens mijn ontslagpľoce-

dure had moeten betalen aan de door B&W ingeschakelde advocatenkantoren, exteľne

adviseuĺs, inhuurkrachten en dergelijke. Het is niet prettig op deze manier te worden

geframed en ik word er ook nu nog regelmatig in negatieve zin mee geconfronteeĺd.

4. Opmerkíng n.a.v. de door B&W op pagina 4 e.v. aangehaalde iuňsprudentie.

Opmeĺking4: B&Wwiizen op diverse plaatsen naaľ een aantal uitsprakenvan uwAf-
deling waaruit zou moeten blijken dat eĺ spĺake is van misbruik van recht. In dat ver-

band verwijzen zij o.a. naaľ een viiftal verkeeĺsboete-uitspraken, te weten de uitspra-

ken van uwAfdeling van r9 novembet 2,ol4, ECLI:NL:RVSi2ol4:4l2g, 4135 en 4185, van 7
oktober zor5, ECLI:NL:RVS:zor5:3u8 en van zo decembet ?,ol7, ECLI:NL:RVS:zoI7:348z.

Dat geen van deze uitspraken in dit geval relernnt is, blijkt alleen al uit het feit dat al
deze uitspraken gaan oveľ een terdienmodel'van een en dezelfde notoire gemach-

tigde/iuridisch adviseur, die uit eigen belang en financieel gewin, gľote aantallen om-

vangrijke maaľ irĺelevante en niet terzake doende \Mob-verzoeken'en ingebrekestel-

lingen en dergelijke over een aantal verkeersboetes had ingediend, namens cliénten die

niet op de hoogte waľen van de inhoudelijke strekking van die verzoeken, en op be-

wust vaag of foutief ingevulde modelformulieren en standaardbrieven, met géén ander

doel dan financieel gewin voor de desbetreffende iuridisch adviseur dooĺ middel van

vele verbeurde dwangsommen en proceskostenvergoedingen. De verzoeken met be-

trekking tot verkeersboetes zijn bovendien geen Wob-verzoeken.

Daarentegen bliikt uit de door B&W aangehaalde uitspraak Chcrloís van r8 februari
zor5, ECLI:NL:RVS:zoI5:4z6, dat de gemeente aannemelijk moet maken dat ik miin
verzoeken heb ingediend,zonder een enkelredelijkdoel. Dit hebben zij op geen enkele
wijze aannemelijk gemaakt omdat hier immers ook helemaal geen sprake van is.

Dit wordt ook bevestigd in uw uitspraak van zr maart zor8, ECLI:NL:RVS:zoĺ8:974,
waarin wordt aangegeven dat het doel van eenWob-verzoek relevant kan ziin om te
beoordelen of er sprake is van misbruik van de door de Wob toegekende bevoegdheid.
De in deze uitspraak bedoelde Wob-verzoeker had in één jaar tiid, vanaf medio mei
zor5 tot mei zo16, circa 6oo e-mails en tientallen sms-berichten en Wob-verzoeken aan

ambtenaren van de gemeente toegezonden, met geen ander doel dan 'druk uitoefenen',
nadat een aanvankeliik goede verstandhouding volledig was geéscaleerd. Het ging de

desbetreffende verzoeker er helemaal niet om de inhoudelijke informatie daadweĺke-
lijk te verkriigen maaľ het ging betrokkene er louter om, de gemeente te frustreren.
Ongeacht de informatie die hij zou ontvangen zou hij doorgaan. Ook heeft de
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aanwageľ nooit en te nimmeĺ gereageerd op specificatieverzoeken van de gemeente.

Hij diende Wob-veĺzoeken in,Iouter om de gemeente tefrustreren, en niet om kennis

te kunnen nemen van overheidsinformatie.

In miin geval is dit niet van toepassing. Miin verzoeken zijn doelgericht en hebben be-

trekking op dezelfde zaak, en het gaat mrjwel degelijk om de inhoud van de gevraagde

informatie en om openbaarmaking. Er is ook geen sprake van een'fishing expedition'.

5. Opmerking n.a.v. het gestelde op pa8ina 7 van het beroepschrift.

B&W stellenverder dat op grondvan d.e uítspraakvan de CRvBvan 19 maart zol5vast-
staat dat B&W niet over meer stukken beschikken ilan de stukken die BťĺWvoorafgaand
aan die uitspĺaak aan mij beschikbaar hebben gesteld.

Opmeĺking 5: Deze zuggestieve stellingvan B&W is pertinent onwaaľ en malicieus.
De CRvB beschikte op 19 maart zor5 uitsluitend over de op de zaak'Bunt'betrekking
hebbende stukken en kon destijds uiteraard niet wďen of beoordelen wat er daarnaast

allemaal speelde en daarna zou spelen en hoe B&W en de andere bestuursoľganen van
de gemeente Zevenaar daarmee zouden omgaan.

6. Opmerking n.a.v. het gestelde op pagina 7 rnn het beroepschrift.
B&W stellen dat het enquéterappoĺt in juní 2el17 aan de raad ís aangeboden en dat zij op

míjnverzoek aIIe op de raadsenquéte betrekking hebbende stukken, vooTzoveĺ deze op
mij betrekking hebben, aan mij bij bňarcnvan 3l augustus zo16 en z6 november zo16 be-

s chikb aar hebb en g e st eld.

Opmeĺking 6: Hierbij merk ik het volgende op. Naar aanleiding van een schriftelijk
verzoek d.d. 14 maart zo16 van de (toen nog infoĺmele) enquétecommissie, hebben
B&W kort daarna mijn gehele personeelsdossier (inclusief het complete Buntrapport
en een aantal venalste functioneringwerslagen) en allerlei aanverwante documenten
met op mij betrekking hebbende (voor een deel gevoelige) peľsoonsgegevens in eerste
instantie als haĺd-copy en later in digitale voľm aan de commissie verstrekt.

B&W hebben dit gedaan nog voordat de gemeenteraad in zijn vergadering van z9 iuni
zo16 had besloten om de enquéte daadwerkelijk te laten plaatwinden en zonder mii
van bedoelde verstrekkirrg op de hoogte te stellen, zonder belangenafiĺeging en zonder
miin persoon§gegevens te anonimiseren en de gegeven§ op iuistheid te veĺifiéren.

Toen ik via een lid van de commissie veľnam dat B&W miin complete personeelsdos-
sier aan de commissie hadden verstrelc, heb er herhaaldeliik bii B&W op aangedron-
gen ml, een afschrift van deze sttrkken toe te zenden om mij te kunnen voorbereiden
op het verhoor door de enquétecommissie dat zou plaatsvinden op 19 augu§tus zo16.
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De commissie heeft mii op die dag langduĺig verhoord en B&W hebben bedoelde stuk-

ken circa drie maanden later bij briefvan z5 november zo16 aan mijtoegezonden. Ik

ontdekte al snel dat B&W voor de vierde keer met miin personeelsdossieĺ hadden ge-

knoeid. In de eerste map die ik opensloeg zaten een aantal vervalste funďionering§veľ-

slagen uit de periode voorafgaande aan de insďrakeling van Bunt in zoo5.

Ook deze gang van zaken heeft mii veel energie gekost en kost mii nog steeds veel

energie omdat B&W niet willen eĺkennen dat zij miin privacy hebben geschonden ter-

wijl de gemeenteliike ombudscommissie in haar rapport van 16 februari zor7 als haar

oordeel uitspreekt dat dit wel het geval is en dat B&W daarnaast ook nog allerlei an-

dere wetteliike bepalingen uit de'vVbp hebben overtĺeden.

Feitelijk is het zo dat de enquétecommissie wel alle op mij betrekking hebbende stuk-

ken van B&W heeft ontvangen, maaľ dat ik geen stukken van de enquétecommissie

heb ontvangen. De enquétecommissie heeft de werking van de Wob op al haar stukken
--met uitzondering van het definitieve enquéterapport en de videoverslagen van de

openbare verhoren-- buiten toepassing verklaard en deze stukken op 3r oktobeĺ zot7

overgedragen aan de ĺegionale archiefbewaarplaat§ van het streekarchivariaat De Lie-
meľs en Doesburg met een beperking aan de openbaarheid van 75 jaar, zoals aangege-

ven in een briefvan de streekarchivaris van 9 november zor8.

7. Opmerking n.a.v. het gestelde op pa8ina 9 over mĺn Wob-verzoek van rz iuni zor7.

B&W stellen op pagina 9 dat ik het Wob-verzoekvan n juni zol7 met een ander doel heb

ingedtend dan dat een íeder kennis kan nemenvan overheidsinformatíe.

Opmerking 7: Deze stelling van B&W is niet correď. Miin verzoek is erop gericht om
de gewaagde documenten met bestuurliike informatie, vooľ een ieder openbaar te ma-
ken zodat iedereen hiervan kennis kan nemen. Deze uitsluitend digitale documenten
bevatten niet alleen peľ§oon§gegeven§ ínaaľ ook bestuurliike informatie die tot dus-
veľľe niet openbaar is gemaakt en niet alleen voor mij maaľ ook voor anderen van be-
lang kan ziin om er kennis van te nemen. Dat in documenten naast bestuuĺliike infor-
matie ook persoon§gegevens van mrj zijn opgenomen, maakt niet dat derden absoluut
geen belangstelling hebben om van bedoelde informatie kennis te nemen. Daarom blijf
ik van mening dat B&W deze documenten met inachtneming van de Wob openbaaĺ
dienen te maken.

8. Opmerking 8 n.a.v. het gestelde op pagina 9 over miin Wbp-verzoeken en miin
ppee§gedľé&

B&W stellen dat míjn procesgedmg erop wijst dat ík misbruik maak van ĺecht omdat ík
meerdere Wp-verzoeken heb íngeiliend en veruolgens, na ongegrondverklaríng van het
hoger beroep dooĺ uw Afdeling, verzoek om de stukken openbaar te maken.
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Opmerking 8: B&W geven een beeld van de gang van zaken die verre van volledig is

waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Ik pretendeer niet volledig te zijn maaľ

hecht er toch aan op te merken dat ik op basis van artikel 35 van Wet bescherming

peľ§oonsgegevens §rybp) vanaf zoo8 tot heden in totaal drie Wbp-verzoeken heb inge-

diend over drie op elkaar volgende periodes.

Mijn eerste Wbp-verzoek dateert van r8 november zoo8. Na de bezwaarprocedure te

hebben doorlopen, ben ik tegen de beslissing op bezwaar in beroep gegaan bii de

rechtbank Oost-Nederland die hierover op z8 maart zor3 uitspraak deed. Mijn hogeĺ
beroep hiertegen leidde tot de tussenuitspraak van uw Afdeling van 16 juli zor4, waaľ-

bii u B&W opdroeg een nieuw besluit op bezwaar te nemen.

B&W deden dit op z3 septembeí 2ot4, handhaďden hun oorspronkeliike besluit en

verklaarden miin bezwaar opnieuw ongegrond. Tegen deze beslissing op bezwaar ben

ik in hoger beroep gegaan bij uw Afdeling. Dit beroep leidde tot uw uitspraak van r8

november 2or4 en tot de nieuwe beslissing op bezwaaľ van B&Wvan z4 decembeĺ
2or4, gevolgd door de uitspĺaak van uw Afdeling van zo ianuari zo16, waarbij u mtjn

beroep gegrond verklaarde en B&W wederom opdroeg een nieuw besluit te nemen.

Deze laatste beslissing op bezwaaľ van 13 april zo16 was correď en ik ontving samen-
vattingen van mijn peľsoon§gegevens. Miin beroep daartegen werd door uwAfdeling
op 7 iuni 2or7 ongegľond verklaard.

Ik ben zo uitvoerig op bovenstaande stelling van B&W ingegaan omdat B&W met hun
summiere samenvatting de indruk zouden kunnen wekken dat ik tal van onnodige iu-
ridische pfocedures voeľ, terwijl de kans op §ucce§ uiterst minimaal is.

Op basis hiervan verzoek ik u het beroepschrift van B&W ongegrond te verklaren en
uit te spreken dat er van misbruikvan recht geen sprake is.

Hoogachtend,

mľ. P.H.M. Kempeľman
vancouveľstraat z6

7oo7 GB Doetinchem
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