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zaaknummeľ: AWB 18ĺ932

uitspraak van cle meerooudige karneĺ"-van

in de zaaktussen

3 CIKT, 2018

,A, mr. P.I{.M. Kempeľman, te Doetincltent, eiser,

het college van burgemeester en wetlroudeľ van de gemeent e Zevenaar te Zevenaar,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluiten van 2 juni 2017 en8 juni 2017 (de primaire besluiten l en2)heeft verweerder
twee verzoeken van eiser om hem met toepassing van de Wet openbaarh"id uun bestuur
(Wob) informatie te verstrekken, afgewezén. Bij beslrrit van 27 jul i2017 (primair besluit 3)
heeft verweerder het verzoek van eiser om informatie op grond 

-van 
de Wob uun 12 juni20l7

buiten behandeling gelaten.

Blj besluit van 12 januari 20l8 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van
eiser tegen voornoemde besluiten niet-ontvankelijk verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschĺift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 augusflrs 2018, Eiser is verschenen.
Verweerder heeft zich laten veľtegenwoordigen doo..or. T. E.P.A. Lam, H. Marinus en J.
Rutten.

OP 3 sePtember 20l8 heeft de reclrtbank het,onderzoek heropend, een rechter-commissaris
benoemd en bePaald dat een comparitie als bedoeld in aĺtikej 8:44 vande Algemene wet
bestuursreclrt (Awb) zal plaatsvinden.

_op 3 oktober 2018 is een comparitie van partijen gehouden. Eiser is verschenen.
Verweerder is verschenen bij gemactrtigaén. Parti;jen hebben hierb|i geen overeenstemming
bereikt,

Partijen hebben oP de comparitie verklaard geen gebrrrik te willen maken van hun ĺecht
oPnieuw ter zitting te worden gehoord. De rechtbánk heeft vervolgens met toepassinfvun

en
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artikel 8:57 van de het onderzoek gesloten,

Overwegingen

1. Bij het bestreden beslLrit heeft verweerder eisers bezwaren tegen de primaire besluiten
1,2 en 3 niet-ontvankelilik verklaard omdat eiser misbruik maakt van een *"tt"lilk"
bevoegdheid door Wob-veĺzoeken fur te dienen en vervolgens tegen de beslrriten hi..op
bezltaar te maken.

3 - Verweerder heeft de rechtbank verzocht uit te spreken ofivel dat verweerder terecht
hét tezwaär ván eiser nieĹontvankelijk heeft 

"é.ttuurďäĺŕi;;i;;^r" ilt;čiä 
*

beroepszaak niet-ontvankelijk wordt verklaard wegens misbruik van recht,

4.|- OP grond van vaste jurispnrdentie van de Afdeling besfuursrechtspraak van de Raad
van State (de Afdeling)l kan op grond van artikel l3, geleŽen in verbinding met artikel l5
van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek sprake zijnvanmisbruik van rechiindien een
bestuursrechtelijke bevoegdheid wordt aángeou"nd uoor een ander doel dan lvaarvoor zij
gegeven is. Dit geldt zowel voor de bevoegdheid om een Wob-verzoek iri te dienen als voor
de bevoegdheid bezwaar te makerl en beroep in te stellen.
In geval van misbrrrik van bezwaar of beroep verzetten voornoemde aŕikelen zich tegen
inhoudelijke behandeling van respectievelijŔ een bij het bestuursorgaan gemaakt bezwaar of
een bij de bestuursrechter ingesteld beroep,

4,2 Zoals de Afdeling heeft overwogenz zijn voor het niet-ontvankelijk verklaren van
een ingesteld rechtsmiddel wegens misbruik van recht zwaarwichtige grónden vereist,
aangezien met de niet-ontvanketijkverklaring de betrokkene in feite heirecht op toegang tot
de ĺechter wordt ontzegd. Dit geldt temeer wanneer het gaat om een door een burgeňegen ĺe
overheid ingesteld rechtsmiddel, gelet op de - soms zeer verstrekkende - bevoegdňeden
waarover de overheid beschikt en welke een burger in de regel niet pleegt te heĺben. In het
licht daarvan en gelet op artikel 13, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerl[jk Wetboek zijn
in geval van een dergelijk rechtsmiddel zwaarwichtige gronden ond"r rňeerä anwezigindien
rechten of bevoegdheden zodanig eviderrt zijn aangewend zonder redelijk doel ofvoär een
ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dathet aanwenden van die recňten of bevoegdheden
bl|jk geeft van kwade trouw.

4.3. . Uit uitsPraken van de Afdeling volgt tevens dat een min of meer overmatig beroep
oP_door de oĺerheid geboden faciliteiten in het algemeen op zichze|f geen misbruif van recht
oPleveŕ. Elk beroep op die faciliteiterr brengt immers kostón met zich voor de overheid en
benadeelt de overheid in zoverre. V/el kan lret aantal malen dat een bepaald recht of een
bePaalde bevoegdheid wordt aangewend, in combinatie met andere omstandigheden
bijdragen aan de conclusie dat misbruik van recht heeft plaatsgevonden.

5. Uit het dossier en het verhandelde ter zitting komen de volgende omstandigheden naar,
voren:

l Uitspraak van l6 december 20l5, ECLI;NL:RVS:20l5:3834
2 Uitspraak van 1 9 november 2014 nzaak nĺ. 20|400648ĺ t/A3 en uitspraak van 2 1 juli 2003,
ECLI:NL:RVS:2003 :AL6396
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Eiser is 35 jaar werkzaam geweest als ambtenaar bij de gemeente Zevenaw.Aan hem is bij
beslrrit van 13 februari 2008 onvoorwaardelijke stráfontiag verleend. Bij uitspraak van 7
december 2010 heeft de rechtbank het beroep van eiser tegén dit strafonislag legrond verklaarc1
en het ontslagbesluit lrerroepen. Kort rra terugkeeľ van eisér is aan hem rpď-ont"sr"J u".t."nd
met ingang van 1 mei 201 1. Over de financiéle afwikkeling van het dienstverband Žijn part[jen
het op een gľoot aantal pulten niet eens geworderi. Bij uitslraak van 19 maart2}l5 heeft de
Centrale Raad van Beroep3 onder andere geoordeeld áat verweerder in zijn zorgplicht jegens
eiser is tekoŕgeschoten en eiser moet worden gerehabiliteerd.
In de Periode 2016-20,17 heeft vervolg"n, 

""n 
,uudsenquéte plaatsgevonden over het p&o

beleid en de uitvoeriĺi-g-claaľvan door áe gemeente Zevénaat.De mätie uan a" g"#nt..uua
van 5 juli 2017 sPreekt de wens uit o'nlt na deze langslepende mbeiclsconflirtä, iet"
iľrldiscng rr9cedures en het eindrapport "Raadsenquaie P&O pev9naar" te konten tot een,
definitieve afwikkeling van de arbeĺdsgeschitter roi ,l, niee-o,tid-mua*rrinr, ,r;;;;
hiervoor beschreven uitspraken van dá Centrale Raacl van Beroep",o" onJ".Ĺur,a"iLg"o
die hierna tussen eiser en verweerder zijn opgestart zijn stukgelopen.

6,|, Zoals de Afdeling eerder heeft overwogena laat aŕikel 3, derde lid, van de Wob,
irrge_volge welke bePaling de indiener van een Wob-verzoek geen belang bij zynverzoek
hoeft te stellen, onverlet dat de bevoegdheid tot het indienenian een Wob-verzoek met een
bePaald doel is toegekend, namelijk dát in beginsel een ieder kennis kan nemen van
overheidsinformatie- Nu misbruik'van recht ách kan voordoen indien een bevoegdheid
wordt aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij is gegeven, kan het doeliran een
W-ob-verzoek relevant zijn om te beoordelen of misbruik vän-recht heeft plaatsgevonden.

6-2. In zijn drie Wob-verzoeken vraagt eiser om respectievelijk:
1. het raPPort van Risk Consultants en het rappoŕBerenscňot dat is opgemaakt in het

kader van de reorganisatie;
2. alle interne en externe zowel uitgaande als iŇomende mails waarin zijn naam

voorkomt of waarin velwijzingen naaľ zijnnaamvoorkomen inclusief alle daarbij
gevoegde of behorende documenten;

3, de documenten die worden vermeld op het verstrekte overzicht in het kader van
eisers verzoek op artikel 35 van de wet bescherming persoonsge8evens.

In de,toelichting oP zijn beroep geeft eiser aan dat zijn Wob--verzoekerinäodzakelijk waren
om alle stukken te ontvangen ten behoeve van zijn piocedures tegen het strafontsla'g en in het
kader van de verhoren bíj de enqu tecommissie.

9:? Gelet oP eisers toeliclrting en de inhotrd van zijn verzoeken beoogt eiser met zijn
W^ob-verzoeken Primair een ander doel dan openbaarmaking voor een ieä-er, namelijk
informatie verzamelen over zijn strafontslag Ón al hetgeen d-aaruit is voortgóvloeid.baarmee
is echter nog niet gegeven dat sprake is van misbruik van recht.
De stellirrg van verweerder dat eiser met zijn Wob-verzoeken beoogt het gemeentelijk
aPParaat zodanig te frustreren dat de gemeente bereid is hem een financiél" v".go.ding voor
een in het verleden ontstaan arbeidsgeschil te betalen, is niet aannemelijk gewo-rden. 

"
De voorgeschiedenis van dit geschil verklaart immers het door eiser góstelde gebrek aan
vertrouwen dat hij alle stukken die verband houden met (de procedures omtre,it) zijn
strafontslag volledig van veľweerder heeft ontvangen en dus de vele enlofh"rháatje
(Wob-)verzoeken van eisers. In dat licht is ook eisers intentie oĺir zijn Wob_verzoeken te

3 Uitspľaak van 19 maayt2015, ECLI:NLCRVB :2015:948.
a Uitspraak van 18 febru aíi2015, ECLI:NL:RVS :2015:426.

3

zn

1'íÉ\

*



zaal<namfiler: AWB L8l932

beéindigen wanneeľ het tot een fatsoenlijke financiéle regeling komt _ door eiser
uitgesProken tijdens de onderhandelingerr met de g..""nt" ou-". 

""o 
definitieve afivikkeling

van de arbeidsgeschillen - begrijpelijk,

6, Verweerder heeft ook aangevoerd dat de onder 2 en 3 genoemde Wob-verzoeken
vaag gefotmuleerd en omvangrijk zijn én dat cle gevraagde informatie (grotendeels) reeds
aan eiser is verstrekŤ.
Genoemde omstandigheden kunnen lvelislvaar aanleiding geven tot afivijzing van het Wob_
verzoek maar bieden als zodarrig onvoldoende aanknopiňgipunten voor lret oordeel dat eiser
met het aanwéhden van zijn bevoegdheicl tot het indienen vän een Wob-verzoek blijŕ geeft
van klvacle troulv.

7, Hetvoorgaande leidt tot het oordeel dat geen sprake is van misbruik van recht en dat
verweerder het bezvĺaar van eiser ten onrechte_ niet-ontvankelí$k heeft verklaard. Het beroep
van eiser is dan ook gegrond en het bestreden besluit zal word-en vernietigd wegens strijd met
de wet.

8, De rechtbank ziet gelet op de aard van het geconstateerde gebrek _ ten onrech te zijn
de bezwaren van eiser tegen de primaire besluiten ňiet heroverwogen - geen mogelijkheid
om zelf in de zaakte voorzien. Verweerder dient daarom een nieŇe bes'ĺissing olp uär*uu,
te nemen met inachtneming van däze rritspraak.

9, Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat
venveerder aan eiser lret door hem betaalde griffierecht vergoedt.
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Beslissing

De rechtbank

- verklaart het beroep tegen het bestreden besluit gegrond;
- vemietigt het bestreden besluit;
- draagt verweerder oP binrren acht weken na verzending van deze uitspraak een nieuw

besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraaki
_-_ 

bePaalt dat verweerder het door eiier betaalde gľiffierecht van l70 aan hem vergoedt.

Deze Llitspraak is gedaan door mľ. W.P.C.G. Derlĺsen, vo orzitter, mr. R.J. Jue en mr. G.H.WBodt, ľechteľs, in tegenwoordiglreid van mr J.M.B. Moll van Charante, griffier.
De beslissing is in het openbaaľ uitgesprokenop: 3 1 IKT,2018

5

,/ĺ+\.

/^\

Afschľift veľzonden aan partljen op:
310]{T,?018

Rechtsmiddel
Tegen deze uitsPraak kan binnen zes lveken na de dag van verzending daarvan t 

"*", 
u"Óworden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak-van de Raad uň Stut". ek ňog", beroep isingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om hettreffen van een voorlopige voorziening of om het opňeffen oŕwijzigen van een bij deze uitspraakgetrofiľen voorlopige voorziening.

Voor kopie frOn{Orrn

\Ĺ\nh
De gri{íier varl de

ľechtbanl( Gelderleĺnd


