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Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB |812378

uitspraak ven de enkelvoudige kamer van 
2 4 JAll. 20lg

in de zaaktussen :

mr. P.II.M. Kempermen, te Doetinchem, eiser,

en

het cdllege vlrn burgemeester en wethouders van de gemecnte 7*vena^rte7*venaar,
verweerder.

Procewerloop

B[i besluit van 25 oktober ^9l7 (het primaire besluit) heefr venveerder eisers verzoek op
grond van aĺtikel43, aanhef en ondere, vande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
buiten behandeling gesrcld.

Bii besluitvan 3 april 20t8 (het bestneden besluit) heeft velweerder het beavaar van eiser
niet-ontvankeliik veĺtlaard ryegens misbruik van recht.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft oen vetweeĺschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op t2 noÝember 2018. Eiser is verschenen.:'Véifieerder heeft zich laten veňegen oondigen Ó*r r. T.E.P.A. Lam en mw. M. Otten.

Oveltegingen

P!! bri9fvan 16 juni 2017 heeft eiser veĺweerder verzocht hem op grond van artikel 35 van de
WbP binnen vier weken na ontvangst van de brief een compleet ÓVÓrzicht te ventekken van
aile digitaal en op andeĺt wiize over hem verwerkte gegevens gedurende de periode van 17 juli
2014 tot en met t6juni 2017.

Bii briefvan l0juti 2017 heeft verweender het verzoek van eiser aaĺrgetnerkt als een
orrbestemd en ongericht vezoek en eiser in de getegenheid gesteld oň, Uĺ*"n 14 dagen na de
datum van dé brief een toéliďrting en precisering in te dienen.
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Eiser heeft op die brief niet gereageerď Eiser heeft wel op 13 oktober 2017 wn
ingebrekestelling verstuurd"

Verrveerder heefr daaĺop bij besluit vaĺr 25 otĺober 2017 op grond van h* bepaalde in aĺtikel
43, aaĺrlref cn onder g van de Wbp het venoekrnrr eiserbuiten toepassing gelaten.

In het besluit op bezĺnar heeft venpeerder ha buuaar vzn eispr niet-ontraankelijk ve*taard
wegerui misbruik vaĺl ĺecht.

2. De rrraag die voorligt, is of verweerder terecbt mocht besluiten dat qpralce was van
misbruik rĺan recht doo,reiser.

2.1. Op erond.ran wste jurisprudentie ran de Aftleling bestuursrechtspraak van de Raad
vnn State (de Afirefing) kan op grond rao artikel 13, gelmn in veĺbinding met aĺtikel t5 van
boek 3 van ha Burgerliik Wetboek sprata zijn vaĺr misbruik rĺan recht indieir eeĺr
besnrursĺoct rcliike bevoegdheid wordt aangewend voor eeĺr andcr doel daĺr rrĺaarroor zij
geggven is. Dit geldt zowel voor de bevoegdheid om een lľbp-verzoek in te dienen als voor de
bwoegdheid bezrraarte maken en berocp in te stellcĺl"

In gerral van misbruik rĺaĺr bearraar of beroep verzctten voornoemde artikeleĺr zich tegeĺl
inhoudel[ilce behandeting van rcqpectievetiik ee,n bii het bestrnrsorgaan gemaald b z,ľaar of
een bii de besnnrsrecbrcr iĺrgesteld beroep.

Za+ e Afcteling heeft orrcrwogen zijn voor het niet-ontĺanlcel[ik rrcrklaĺerr van een ingesteld
rechtgniddel wegeqs misbruik vaĺr recht zuraanrichtige gronden vereisg aangezieĺr ,"t ĺ" ĺa-
ontankeliihrcrklaring de betnolĺkene in feirc het ĺecht op troegang tot de recňter wordt ongegd.
Dit geldt tcmeerunnneerhet gaat omoen door eeĺr burgertegen de oveĺteid ingesteld
rechSmiddel, gelet op de - soms zeerverstĺeklcende - bevoegdheden waaroverae oveĺlreid
beschilC eĺr welke een brqger in 9 *g"t nietpleegŕ te bebben. Iĺr bet Ľcht daarrnĺr en gelet op
aítil@l 13, tsreede lid, vaĺr Boek 3 vaĺl het Burger![ik lVetboek zijn in geval van een a"rgaĺŕ
ĺochtsniddel amarwichtige gronden onder meeraanwezig indieĺl ĺccňten ofbevoegdhJĺteň
zodanig evident -ijn aangewend zonder ĺedel[ik doel of roor een ander doel daĺr uĺaartoe zij
gegeven zijn, dat het aatrwenden varr die ĺeclrteĺr of bevoegdhderr blijkgeeft van lcu/ade róuw.

Uit uit Praken varr de Afdeling volgt tevens dat een rnin of mcer overmatig beroep op door de
overhcid geboden fa ilftqt n in het algemecn op zicbrelfgeeĺr misbruik raĺr ĺecni oplwert. nt
b roŤ op die facilirciEn brcngt inn r kosten ret ách voor de overheid en benadeelt de
ove'ĺteid in 7.ovefie.lVel lĺon het aaĺrtal maleĺr dat een bepaald ĺecht ofeeĺr bepaalde
bwoogdheid wordt aangewend, in.combinatie met anOcre omstanĺĺghedeí, bĺ'dr1g* aan de
conclusie dat misbruik vaĺr ĺecht tŕcfr plaarcganondeĺr

2.2- Uit het dossier cn ha veĺtandeldc ter zitting komen de volgeĺrde omsandigheden naar
voí n:

Pilrj' 35 jaarwer*zaam geurcest als aĺnbteĺraar bii de gerente ?stenaat.Aaĺr hem is bii
besluit van 13 febíuaíi 2008 oĺrvoorwaardeliike strafontslqg verleeĺrd. Bú uit praak i*i'
december20lO heeft de ĺechtbank hetteroei rnn eiserrcgin dit snafoŇag eegrondverkla3rdenh*ontslagbcsluítberroryen.Kortnaterrlgtrc rvaneiňrisaanhemFpuärňugnoiáá'
rnet ingang rĺaĺr l ĺnei 20t l. Over de financieb afwiHroting van hpt dien tveňand ä;n partilen
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het op oen groot "ontal punten niet eens geworden Bij uitspraalc vaĺr 19 mĺurrt20ts heeft de
Crĺrfiale Raad ran Beroep onder andere gpooíd eld dat venľeerrdeŕ inňjnntgplicht jegens
eiser is tekortgeschoteĺr eĺl eiser moet wo,rdcĺr gerehabiľteeťď

In de p fiode 20l6a0n heeft venolgens eeĺr raadsenqtr te ptaarsgwonden over het P&o
beleid en de uitĺlocring daarrran door de gerente ?*vemar. De rnotie van de gemeenteraad
wĺt 5 juli 2017 spĺeekt de rvens uit 'hu na deze tanplepeĺrde aóeidsconaicteíL vele jrrridische
proceduĺes eir ha eiĺdrapport *Raadseĺrquéte P&O ?*lĺenaať te komen tot e NL defiĺritieve
afwiklreling varr de aóeidsgeschillen van de tweeoud-medewerkers uit de hienoor
bescbĺcveĺl uitsprakeĺr vaĺr de Crĺrfiale Raad rnrĺr Baocp'. De ondeílnndeliagen die hierna
tussen eiser en verweerrder zijn opgestart zijn srukgelopen

2.3. De bedoeling van het lecht op irrzage is om degeng vaĺr wie persoonsgegeveĺrs wordeĺt
verwerkt, toegang te verschaffen tot die gegevens '?ĺŕrathij zich wr de juístlreid en de
rechnnatigheid rĺan de verwerking erĺran kan rrcrgorrissen'. Nu misbruiťvaĺr recht zich l62n
voordoen indien een bevoegdheid wordt aaĺrgewend voor een andcr doel daĺl waarvoor áj is
gegeven, kan het doel van e n Wbp.verzoek ĺeleraĺrt zijn om te beoordeten ofmisbruik n
recht heefr plaatsgevondeĺu

Eiser beeft rrcĺrĺreeĺder rrcrzocht eeĺr coĺnpteet overzicht te rrcĺstrrel&eĺr vaĺr alle digitaal n op
andere wijze over hem venrrerlĺte gegeven geóĺmde de periode vrn 17 juli zotitot en met
16 juni 20l7.Hij heeft dit verzoek gedaan oĺdat hij hoe& vernorcrr dat Čr onder raadsledeir en
ambtcnaĺen e-mailberichtcĺr over hom woĺdcĺrverspreid en wil weten wat eroverhemwordt
gersgd eĺr in welk veóand"

Clela oP eiscts toelichting_en de inhoud rlaĺr zijn rrerzoekeĺr is de rechtbank nia geblelreir dat
{Y*tljllVbP\r rzoekeeĺranderdoelUeóoerdaĺrrcernstotg"g"**orernemzoaatĺi;
zich wn de juistheid en de id van de venverking 

"",ar-kn 
veqgewisscn. In

zov rí is dan ook geen qprake vaĺr misbruik vaĺr rocht.

De stelling rĺaĺr verweerder dat eiser ĺĺlet zijn lľb,p_venoek en zijn eeĺrder gedarre Wob_
Yerzoeken beoogt het gemeenteliik appareat zodanig rc frusrererr aat ae gäme nte bereid is
hem een fiĺranciéle veryoedi4g voĺ)r oen in bet verledcn ontstaan a eidsleschit te betaleítis
wenmin aannemeľjk gewordc,n.

2.4. verrrreeídeí heefr mkaa4gevoerd dat het wbpve,rzoek vaag geformuleed eĺr
o4gericht is.

De ĺechtbank stelt voorop dat dergglúke onstandi8heden als zodanig onvoldoende
aanknoPingqPrmteĺl bied n voor het oordeel dat eiser met het aanĺ,ňden vrrr ájn beroegdheid
tot het indienen van oen Wbp-rrcrzoekbliikgpefr wn lrwade tnouw.

Derechtbankisbovendieĺryanooĺdcetdatinditgevalg enspľalcisvaneenongericht
ver7ĺr,lc- Het v ľzoek b peíĺú ách imnrers tot de periode rraĺr iziutĺ 2014 tot en ňei 16 j""i
2017 en is voorts voldoende specifielí, narclijk eeĺr (di$taat) oierzicht rĺan de docurrreiten
waarin eisers peľ oonsgegeveĺr ájn verwedrt

3, H* roorgaandc leidt tot ha oordeel dat geeĺr sprake is vaĺr misbruik van rocht en dat
verweeíder het bezľyaar van eiser tcn onrechte niá-ontr"ankeliik beefr wrHaard" ilrĺer""p
van eiser is dan ook gegĺond e,n het besteden be tuit zal,.ora.o verni*igd wegens *ĺjJä"t

3
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de wet.

4. De rechtbanlc ziet gelet op d aaĺd ran het geconstateeĺdc gebrek- ten oĺrrechrc zijn de
bezTľaren van eiser tegen het priĺnaire besluit niet heĺoveĺuogeĺr - g en mogeliiklreid om zelf
indezaaktevmrzie,n Verrrrcederdicntdaaromeeĺrnieuwebeslissingopbezlvaartenemen
met inachtneĺning van dezp uit píaak in ha biizondcr ook met hetgeeĺr is overwogeĺr in 2.4.
rct befie}king tot de rrcrmee,nde oĺrgerichtheid vaĺl eisers verzoek

5. Omdat de rcchtbank het b íoee gegrond rĺerklaart b paalt de rechtbank dat verrreerder
aan eiser het door hem betaalde griffierecbt vergoodt

Bcslissing

De rechtbank:

verklaaĺt het beíoep gegron{

vernietigt het be ned n besluit;

draagt vetveerder op binnen 6 weken n8 d9 dag van verzending van deze uitspraak een
nieuw besluit te nemen op ha bezrvaar pet inachtneming val dszeuitspraalš;

gelast dat verweerder het door eiscr betaaldc griffieteoht groot l70 aanhem vergoedt.

Deze uit praalc is gedaan door m. H.J.M. Bes elink, ĺechter, in tegenwoordigheid ran
mr. C.A Murray,giffier.
De beslissing is in het openbaaruitgesprokeĺr op: 2 t JAt[ 20l

griffier .--
Afschrift verzonden aan

Rechbmiddel
Tegen deze uitsPĺaak kan binnen zes weken na de dag van verzeĺrding daarvan hoger beroep
worden ingesteld bij de Afctcling bestrrursrechtqpraalc van de Raad van Sate. Als ňoger beroep is
inge_srcld, kan bľ de voorzieningenrechter rlan de hogerberoepsrechter worden ve.zocht om het
treffen van een voorlopige vooniening of om het opňeífen oiwi3zĺgen van een bii deze uitspraak
getroffen voorlopige voorziening.

op: 20l9


