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De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 2oo19

25oo EA Den Haag

Uw brief van : 13 december zor8

Uw nummeľ : zor8o988gĺtlAr3

ondeľweľp : hoger beroep b en w Zevenaar/KemPeľman

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Edelhoogachtbaaĺ college, Doetinchem,2l ianuari zor9

Hieĺbii bericht ik u dat ik geen incidenteel hoger beroep instel. Ik bestriid wel de gľon-

den van het hoger 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 beĺoepschrift van B&W is onderverdeeld in 3 hoofdstukken, te weten,

1. Inleiding en pĺoceduĺeverloop
?,. Gronden van hogeĺ beroep

z.r De rechtbank is uitgegaan van oniuiste feiten

z.zDerechtbank heeft ten onrechte geen misbruik van ĺecht aangenomen

3. Conclusie

In tegenstelling tot de hieĺboven bij z.r en2.2,.vermelde standpunten van B&W, ben ik

van mening dat de rechtbank in ziin uitspraakvan 3r oktobeĺ zor8 uitgaat van de iuiste

feiten en dat de rechtbank op goede gronden tot de conclusie komt dat eĺ geen sprake

is van misbruik van recht. Wet wil ik nog enkele opmeĺkingen maken naar aanleiding

van de dooĺ B&W bii z.r enz.2,geponeerde stellingen. Vooraf zal ik de stellingen van

B&W kort samenvatten.

l. OPmerking n.a.v. het gestelde aľ Pagina 3 van het beĺoePschrift.

op página 3van het beĺoepschnft stellen B&W dat de rechtbank het ooĺdeel van de Cen,

trale Raadvan Beroep (CRvB) "onjuist, danwel onvolledig" weergeeft. De rechtbank zou

ten onrechtevermelden dat de cRvBvan ooĺdeel is datikmoetworden gerehabiliteerd.

Opmerking r:

Naaĺ aanleiding hiervan merk ik op dat de rechtbank slechts een kleine Passage wiidt

aan de uitspraakvan de CRvB van 19 maart zor5. De rechtbankvat de essentie van die

uitspraak in drie zinnen op corĺecte wiize samen en foĺmuleert terecht dat de CRvB
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van ooľdeel is dat ik moet woľden geľehabiliteeĺd. Tot miin tewedenheid heeft de

CRvB dit zelf gedaan dooľ in het dictrrm te bepalen dat ikword gerehabiliteerd en

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

Daarnaast merk ik nog op dat onderhavige pľocedure bii de CRvB met miin rehabilita_

tie als beoogd en bereikt resultaat, uitsluitend ging over de onrechtmatigheid van het

rapport Bunt en miin verzoek van 3 april 2oo9 om het rapport Bunt te dislaralificeren,

Hieĺonder vermeld ik de volledige inhoud van miin brief:

oNaar aanleiding van hetverslag van de raad*ergadering van fi februari jL ver-

zoek ik, o^ op ,o kort mogelijke termijn te besluiten om het ĺaPPort Bunt te dis-

l<walificeren naarwijze van totstandkoming, inhoud, presentatie en uitkomsten,

Een kopíe van deze bríef zend ik aan de gemeenteraad."

Dit verzoek heeft met allerlei tussenstappen geleid tot een uitspraakvan de rechtbank

Arnhem van r juli zoro (waaruit btiikt dat het verzoek moet worden gezien als een ver_

zoek tot ĺehabilitatie c.q. immateriéle schadevergoeding, en door B&w ten onrechte

niet_ontvankeliik is verklaard), tot een uitspraak van de rechtbank Overiissel van 27

iuni zor3 en tot de uitspraak van de CRvB van 19 maart zor5 (ECLI:NL:CRVB:zo*7:948)-

Het heeft mii tien 

'a"r.r.n 

miin leven, veel geld en energie gekost om tot miin rehabili_

tatie te komen en dan is het extra wTang dat B&w nu opnieuw alles uit de kast halen

om de ĺechtbank, uwAfdeling, de Zevenaarse gemeenteĺaad en de publieke opinie er_

van te overtuigen dat zii mii terecht afschilderen als een rechtsmisbruiker die al iaren-

lang te l ľader trouw handelt en uitsluitend en alleen wob_verzoeken indient om eľ

financieel beter van te worden,

Na de íŕrmenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo in ianuari zoo5 hebben

B&w alles op alles gezet om mii met allerlei onoorbare pĺaktiiken uit de organisatie te

verwijderen. Dit lrrkt" peľ 13 februaĺi zoo8 via een onvoorwaardeliik strafontslag ver-

leend onder bevel van direďe ten uiwoerlegging. In de iaren daaĺna glngen B&W ge-

woon door met hun onooĺbare praktiiken en probeerden zii mii o,a, te psychiatriseľen,

Na een drietal uitspraken d.d. z december 2o1o van de ĺechtbankArnhem waarbii het

B&w-besluit tot salarisinhouding vanaf november zoo7 werd vernietigd' het onvoor-

waaĺdeliike strafontslag van februari zoo8 werd vernietigd en werd bepaald dat miin

aanstelling bii de gemeente zevenaar nooit was geéindigd, kreeg ik aanvankeliik de in_

druk dat B&W -"i h,',, ziekmakende en intimiderende praktiiken zouden stoppen,

Miin hoop was iidel. Na de eeľ te voortekenen eind december zoro, bleek in ianuaĺi

zorr meteen al klip en klaar dat B&W niet van plan waren hun ziekmakende praktiiken

te beéindigen. Het psychisch geweld nam zelfs toe, waaĺdoor ik mij op advies van miin
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huisarts gedwongen voelde om met ingang van 1mei zou "ze|ť ontslag te nemen, In de

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

vember zorr ook derden in, onder wie mijn 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&W tot inkeer waren gekomen en mii in het vervolg met ru t zouden laten, Binnen

enkele dagen bleek dat dit niet zo was. In het openbaar schilderde de Portefeuillehou-

der P&O mii af als een "ľotte appel" die de ĺechtszaak bii de CRvB had gewonnen met

leugens en bedrog.

In plaats van excu es o.i.d. is de gemeenteraad er vervolgens toe overgegaan een open_

bare ĺaadsenquéte te houden naaĺ het personeelsbeleid van de gemeente Zevenaar

over de periode 2,oo2_2oĽ5.Voor de wiize waaľop B&W in dat verband miin privacy oP

gľove wtizehebben geschonden, verwiis ik kortheidshalve naar de toelichting in miin

beroepschrift van 19 maart zor8.

Dat de lĺnrestie na de uitspraak van de CRvB van 19 maart 2.oL5zou ziin afgeĺond, is dus

onjuist. Zowel B&W als de gemeenteraad zijn intensief en in het openbaar vanaf maart

zor5 tot op heden beziggeweest met miin peĺsoneelskwestie. De hele openbare raads_

enquéte is eĺop gebaseerd, en dat is rrui niet in de koude kleren gaan zitten,

Na het uitkomen van het enquéterapport in iuni zor7 en de motie van de gemeente_

raad van 5 iuli zor7 hebben er enkele gesprekken plaatsgehad tussen miin advocaat en

enkele veľtegenwoordigeĺs van de gemeente, onder wie -_zonder dat dit voorďwas

aangekondigd_ de heer mr. Jelle zwennis van viiverberg Juristen uit zoetermeeĺ, die

mede aan de basis stond van het in feite niet door mii gewenste ontslag in mei 2ou en

ook door B&w werd ingeschakeld om het ĺapport Bunt te verdedigen en miin ĺehabilĹ

tatie te voorkomerr. op g"er, enkele wrize heb ik mij akkoord verklaard om af te zien

van miin rechten o- rr"r, iuĺidische middelen gebruik te maken voor miizelf of vooĺ

andeĺen.

Helaas is er naar aanleiding van de bedoelde motie niets concreets gekomen, en we_

derom is de schuld van het mislu}ken dooĺ B&W klakkeloos en ten onrechte in ĺuin

schoenen geschoven, en ben ik in de openbare gemeenteľaadwergadering van 19 de-

cember zor7 wederom publiekeliik "afgebrand" zonder dat ik mii hiertegen kon verde-

digen. Ten onrechte wordt ook het mislukken van de comparitie bii de rechter com_

missaris bij mij neergelegd.

Wat hiervan ook zii, deuitspraak van de CRvB betekent zeker niet dat daaruit moet

worden afgeteid dat B&W na 19 maart zor5 rustig op de oude voet, en zogenaamd
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ondeľ rugdekking van een foutief geinterpĺeteeĺde passage uit de uitspraak van de

CRvB, door mogen gaan mii opnieuw te bezoedelen, mii door het sliik te halen en miin

recht op privacy en vĺiiheid van meningsuiting en andere rechten aan te tasten zonder

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

mogen verdedigen.

De gang van zaken rond het rapport Bunt is overigens niet de enige l ľestie die mti

veel geld, eneľgie en pľoceduľe heeft gekost. vanaf november zoo7 hielden B&w miin

salaĺis in en in decemb et 2,oo7kondigden zii aan dat zii mri gngen ontslaan, Toen heb

ik eerst telefonisch, later per mail en daarna schrifteliik aan B&Wverzocht om miin

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

Telkenmale tevergeefs. B&w hadden niets uit die periode. Ik kreeg alleen stulrken uit

de voorgaand" p.iiod" hoewel ik daar niet omhad gewaagd, Toen ik daar een opmeí-

king oveĺ maakte, kreeg ik van B&w te horen dat zii alleen shrkken zouden opstuľen

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

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

nlndien u van mening blijft dat er stukken ontbreken dan willen wii expliciet

van u veľnemen omwelke stukken het gaat dooĺ te veĺmelden naam opsteller,

datum van de notitie, registratienurírmeľ en onderwerp, Indien u niet in staat

bent deze gegeven binnen 14 dagen aan te leveĺen, dan gaan n,i e, van uit dat

deze stukken niet bestaan",

en
"Hierbii willen wii u laten weten dat wii het niet langer accepteren dat u ons

veĺrĺiiten maakt als zouden wii _met opzet_ bescheiden achterhouden",

Dit is slechts een van de vele voorbeelden van de wiize waaľop B&w omgaan met vooľ

hun onwelgevallige verzoeken of verzoekers,

2..

BťyW stellen op pagina 4 dat uit de uitspraak van de rechtbank lijkt te volgen dat ik nog

aanspraak kan maken op rehabilitatie,

opmerking z: Naaĺ aanleiding hiervan merk ik op dat B&w in de uitspraakvan de

rechtbank iets lezen dat er niet in staat. De cRvB heeft rrui op 19 maart zor5 gerehabili_

teerd vooĺ de gang van zaken rond het rapport Bunt, Daarmee is dat rapport vol_

doende gedislarralífi.""rd en heeft de CRvB miin oorsPĺonkeliike verzoek van 3 aPril

zoo9 volledig gehonoreerd,

Nadien heb ik nooit meeľ uitgespĺoken dat ik nog een keer aanspraak maak of wil ma_

ken op rehabilitatie. In tegenstelling tot hetgeen B&W kenneliik menen, volgt uit de

l\
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uitspraak van de rechtbank volstrekt niet dat ik nogmaals aansPraak maak oP rehabili-

tatie voor de gang van zaken rond het rapport Bunt,

3. Oľmeľking n.a.v. het ge telde oľ pagina 4 van het beľoepschľift.

B&W stellen op pagina 4 dat zij uiwoering hebben gega,en aan de motievan de ĺaad en

dat het niet tot overeenstemmíng heeft geleid omdat ik mij volstrekt onĺedelijk zou heb-

ben opgesteld en ik deWob-verzoeken uitsluitend indien om eenfinanciéIeveĺgoeding te

krĺlgii teuijt ik daar bhiĺkens de uitspraak van de CRvB geen recht op heb,

opmeĺking 3: Naar aanleiding van het vorenstaande merk ik allereerst oP dat het ini-

tiatief vooľ een financiéle afirikketing niet van mii is uitgegaan maiľ van de gemeente_

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

op uitdrukkeliikverzoekvan B&w heb ikverschillende keren doorgegevenwelke ma_

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

minneliike overleg als bedoeld in de motie van 5 iuli zor7 opnieuw via een vertĺouwe_

liike 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 weer in onderha_

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

ondanks het strikt persoonlijke en vertrouweliike karakter van bovenbedoelde brief

van miin advocaat en van de andere stukken die in het minneliike overleg met de heer

staatsen ziin gewisseld, heeft hii deze brief en overige coíTespondentie 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 destiids ook nog naaĺ buiten gebracht dat ik een schade_

vergoeding van u ,5-o.ooo,- had afgewezen, terrľiil er slechts een mondeling aanbod

l"g*' 
""r, 

u.o,rlaice_bedrag, van 1o.ooo,-_. Dat bedĺagzolJ,wellicht nog kunnen

worden veĺhoogd tot 2o.ooo,_-. Daarbii zou ik via een vaststellingsovereenkomst

voor het ontvangen van het "coulance-bedrag" van 1o,ooo,-_ ook nog eens aan allerlei

voorwaarden moeten voldoen, die vooĺ mii niet acceptabel waren, zoals het meeweĺ_

ken aan een symposium over pesten op hut werk en de plaatsing van een monumentie

vooĺ de slachtoffeĺs van de gemeenteliike wegPe tPľaktiiken in de iaren ?,oo2f2oĹ5,

ook zou ik mii tiidens het symposium en daarvoor of daarna nooit meeľ negatief over

de gemeent" rrrog"r, uitlaten. Hierbii meĺk ik op dat miin advocaatkosten alleen al uit_

krramen oP een bedrag van 45.ooo,__ en dat het zeer schadetiik is in de krant te moe_

ten lezen dat ik een aanbod van r5o.ooo,__ heb afgeslagen, terwiil een dergeliik aan_

bod nooit is gedaan.
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ook in het verleden heeft de gemeente Zevenaar deze truc al eens toegePast. Toen

g1ng het om een naar buiten gebrachte schadeloosstelling aan miivan 6oo.ooo,-- ter-

wiil dat bedrag zagop de kosten die de gemeente Zevenaar tiidens miin ontslagProce-

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

adviseurs, inhuurkĺachten en dergeliike. Het is niet prettig op deze manier te worden

geframed en ik word er ook nu nog regelmatig in negatieve zin mee geconfronteerd,

4. ormerking n,a.v. de door B&W oP pagina 4 e.v. aangehaalde iurisPrudentie,

opmerking4: B&wwiizen op diverse plaatsen naaľ een aantal uitsprakenvan uwAĹ

delingwaaruit zou moeten btiiken dat er sprake is van misbruikvan recht, In dat ver_

band veIwiizen zii o.a.naaľ een viiftal verkeersboete_uitspraken, te weten de uitspra_

kenvan uwAfdelingvan 19 novembeí 2,o74,ECLI:NL:RVSi2,ol4z4l2g,4l35en 4185, van 7

oktober zor5, ECLI:NL:RVS:zor5:3rr8 en van zo decembet 2,ol7, ECLI:NL:RVS.zoĺ7348z_

Dat geen van deze uitspraken in dit geval relernnt is, bliikt alleen al uit het feit dat al

deze uitspraken gaan oveľ een,verdienmodel, van een en dezelfde notoire gemach_

tisde/iuJdisch adviseur, die uit eigen belang en financieel gewin, grote aantallen om-

vangriike maaľ irrelevante en niet terzake doende 1vob_veĺzoeken,en ingebrekestel_

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

niet op de hoogte waľen van de inhoudeliike stĺekking van die verzoeken, en op be_

wust vaag of foutief ingevulde modelformulieren en standaardbrieven' met géén andeĺ

doel dan financieel sŇr voor de desbetĺeffende iuridisch adviseur door middel van

vele verbeurde dwangsonrmen en proceskostenvergoedingen, De veĺzoeken met be-

tĺekking tot verkeerrĹo"t., ziin bovendien geen Wob_verzoeken,

Daarentegen bliikt uit de door B&W aangehaalde uitspraak Charloísvan r8 februari

zor5, ECLI:NL:RVS:z ot5z4z6,dat de gemeente aannemeliik moet maken dat ik miin

veĺzoeken heb inged iend, zonde, e"n 
"nket 

redelijkdoel. Dit hebben zii oP geen enkele

wijzeaannemeliiňg"-""kt omdat hier immeĺs ook helemaal geen sprake van is,

Dit woĺdt ook bevestigd in uw uitspĺaak van zr maart zor8, ECLI:NL:RVS:zo*8.974'

waarin wordt 
""rrg.g"*n 

dat het doel van een wob_veĺzoek relevant kan zijn om te

beoordelen of er ó*t" is van misbruik van de door de Wob toegekende bevoegdheid,

De in deze uitspraakbedoelde wob_verzoeker had in één iaar tijd, vanaf medio mei

2015 tot mei zo16, circa 6oo e_mails en tientallen sms_berichten en Wob_verzoeken aan

ambtenaren van de gemeente toegezon den, met geen ander doel dan,druk uitoefenen"

nadat een aanvanketiik goede verstandhouding volledig was geéscaleerd, Het ging de

desbetreffende veĺzoeker er helemaal niet om de inhoudeliike informatie daadwerke-

liik te verkriigen maaí het ging betĺokkene er louter om, de gemeente te frustreren,

Ongeacht de informatie die hii zou onwangen zou hii doorgaan, Ook heeft de
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aanvľageľ nooit en te nimmer gereageerd op specificatieverzoeken van de gemeente.

Hii diende Wob_verzoeken in, louter om de gemeente tefĺustreĺen, en níet om kennis

te kunnen nemen van oveĺheidsinformatie.

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

trekkinjop dezelfde zaak, en het gaat miiwel degeliik om de inhoud van de gewaagde

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

B&W stellen verder dat op gĺond van de uitspraak van de CRyB van 19 maaít zol5 vast,

staat dat B&w niet over meer stukkenbeschikken ilan de stukken die B&wvoorafgaand

aan die uitspraak aan mijbeschikbaar hebben geste(d,

opmerking 5: Dezezuggestieve stelling van B&w is pertinent onwaaľ en malicieus,

De CRvB beschikte op 19 maaľt zor5 uitsluitend over de op de zaak'Bunt'betĺekking

hebbende stukken 
"r, 

kor, destiids uiteraard niet weten of beoordelenwat er daarnaast

allemaal speelde en daarna zou spelen en hoe B&w en de andeĺe bestuursoľganen van

de gemeente Zevenaar daarmee zouden omgaan,

/^

6.

B&W stellen dat het enquéterapport in juni 2cl17 aan de raad ís aangeboden en dat zij op

mijn verzoek alle op de raadsenquéte betrekking hebbende stukk a.1fl, voorzover deze op

mii betrekking hebben, aan mii bij briarcnvan 31 augustus zo16 en z6 november zo16 be,

schikb aaĺ hebben g esteld.

opmerking 6: Hierbii merk ik het volgende op. Naar aanleiding van een schrifteliik

verzoek d.d. r+ maart zo16 van de (toen nog informele) enquétecommissie, hebben

B&W kort daarna miin gehele personeelsdossier (inclusief het complete Buntĺapport

en een aantal venalste funďioneringwerslagen) en allerlei aanverwante documenten

met op mii betreľking hebbende (voor een deel gevoelige) peľsoonsgegevens in eeĺste

instantie als hard_co|y 
"r,later 

in digitale voľm aan de commissie verstrekt,

B&w hebben dit gedaan nog voordat de gemeenteĺaad in ziin vergadering van z9 iuni

zo16 had besloteŕm de enquéte daadweĺkeliik te laten plaatsvinden en zondeĺ mii

van bedoelde verstrekking op de hoogte te stellen, zonder belangenafiĺegng en zondeĺ

mijn peĺsoonsgegevens te anonimiseren en de gegevens op iuistheid te veĺifiéren,

Toen ik via een lid van de commissie veľnam dat B&W miin complete personeelsdos-

sier aan de commissie hadden verstĺelď, heb er heĺhaaldeliik bii B&w op aangedron_

gen mii een afschrift van deze stukken toe te zenden om mii te kunnen voorbereiden

áp het verhoor door de enquétecommissie dat zou plaatwinden op 19 augustus zo16,
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De commissie heeft mii op die dag langdurigverhooĺd en B&W hebben bedoelde stuk-

ken ciĺca dĺie maanden later biibriefvan z5 november zo16 aan mijtoegezonden. Ik

ontdekte al snel dat B&Wvoor de vierde keer met miin personeelsdossier hadden ge-

knoeid. In de eerste map die ik opensloeg zaten een aantal ver"valste funďioneringsrer-

slagen uit de periode vooĺafgaande aan de inschakeling van Bunt in 2oo5,

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

energie omdat B&W niet willen eĺkennen dat zii miin privacy hebben geschonden teľ-

wijl áe gemeentelijke ombudscommissie in haar rapport van 16 februarizot7 als haar

oordeeluitspreekt dat dit wel het geval is en dat B&W daarnaast ook nog alleĺlei an_

dere wetteliike bepalingen uit de \rybp hebben overtreden.

Feiteliik is het zo dat de enquétecommissie wel alle op mii betrekking hebbende strrk_

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 uitzonderirrg rran het deíinitieve enquéterapport en de videoverslagen van de

openbare.r"rhorur_- buiten toepassingverpaard en deze stulrlken op 31oktober zor7

overgedragen aan de regionale archiefbewaarplaat§ van het streekarchivariaat De Lie_

meľ§ en Doesburg met Ĺen beperking aan de openbaarheid van 75iaaí, zoals aangege-

ven in een brief van de streekarchivari§ van 9 november zor8.
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B&W stellen op pagina g dat ik het Wob-verzoek van n juni zol7 met een ander doel heb

ingediend dan dat een ieder kennís kan nemen van overheidsinformatie.

Opmeĺking 7: Deze stelling van B&W is niet coľľeď, Miin verzoek is erop gericht om

de geuaagde documenten met bestuurliike informatie, vooľ een ieder openbaar te ma_

ken zodat iedeĺeen hiervan kennis kan nemerr. Deze uitsluitend digitale documenten

bevatten niet alleen peľsoon gegevens maaľ ook bestuurliike informatie die tot dus-

veľľe niet openbaar is gemaakt en niet alleen voor mii maaľ ook voor anderen van be_

lang kan ziin om er kennis van te nemen. Dat in documenten naa t bestuuĺliike infor_

matie ook persoon gegevens van mii ziin opgenomen, maakt niet dat derden absoluut

geen belangstettĺngĺebben om van bedoelde informatie kennis te nemen. Daarom bliif

ik van mening dat B&W deze documenten met inachtneming van de Wob openbaar

dienen te maken.

procesgedĺag.
B&W stellen dat mijn procesgedrag eropwijst dat ikmísbruík maakvan recht omdatik

meerdeĺe Wbp-veĺzoeken heb ingeilieni! en veruolgens, na ongegrondverklaring van het

hoger beroep door uw Afdeling, veĺzoek om de stukken openbaar te maken,

8.

8
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Opmeĺking 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 ziin maaľ

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

peľsoon gegevens ťbp) vanaf zoo8 tot heden in totaal drie Wbp-verzoeken heb inge-

diend over drie op elkaar volgende peĺiodes.

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 maaľt zor3 uitspraak deed. Mijn hoger

beroep hiertegen leidde tot de firssenuitspraak van uw Afdeling van 16 iuli zor4, waaľ-

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

B&W deden dit op z3 septembeí zot4,handhaafden hun oorspronkelijke besluit en

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

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

november 2or4 en tot de nieuwe beslissing op bezwaaí van B&Wvan 24 december

2014, gevolgd door de uitspraakvan uwAfdelingvan 20 ianuari zo16, waaĺbiiu mtjn

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

Deze laatste beslissing op bezwaaí van r3 april zo16 was correď en ik onwing sameň_

vattingen van mijn peľsoonsgegeven . Mijn beroep daartegen werd door uw Afdeling

op 7 juni 2ory ongegľond veĺklaard.

Ik ben zo uiwoerig op bovenstaande stelling van B&w ingegaan omdat B&w met hun

summiere samenvatting de indruk zouden kunnenwekken dat iktalvan onnodige iu-

ridische procedure voer, terwijl de kans op ucces uiterst minimaal is,

Op basis hiervan verzoek ik u het beroepschrift van B&W ongegrond te verklaren en

uit te spreken dat eĺ van misbruikvan recht geen sprake is.

Hoogachtend,

,l

mľ. P.H.M. Kempeľman

vancouveľstraat z6

7oo7 GB Doetinchem
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De Afdelirg bestuuľsľechtspľaak van de Raad van State
Postbus 2oor9

25oo EA Den Haag

Uw brief van : 13 december zor8
Uw nummeľ : zor8o988gl Al
Ondeľweľp : b en w Zevenaar/Kempeľman

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Edelhoogachtbaar coll 8 , Doetinchem, 20 januari zor9

Hierbij bericht ik u dat ik mii niet kan verenigen ĺnet het nieuwe besluit van burge-

meester en wethouders van Zevenaar (B&W) van 29 november zor8 op mijn bezwaren

gericht tegen hun besluiten van z iuni zot7, &juni zor7 en 27 iuli zor7.

Alsemeen.
Uit de stukken btiikt dat B&W telkenmale eisen dat miin Wob-verzoeken nader wor-

den gepĺeciseerd omdat ze te algemeen zouden ziin gesteld. In die gevallen willen zii

steevast expliciet veľnemen om welke documenten het gaat en moet ik veelal de naam

van het document, de opsteller, de datum en het onderwerp of andere gegevens kun-

nen pĺoduceíen. Kan ik dat niet of onvoldoende precies, dan wordt de informatie niet

openbaar gemaakt en niet verstrekt en stellen B&W dat het verzoek te algemeen is ge-

formuleerd, niet of nog steeds onvoldoende is gepreciseerd, onvoldoende concreet is,

min of meeľ ziet op een onbegrensd aantal documenten, of dat de documenten niet

bestaan. Dit leidt eľ o.a. toe dat soĺllíi meerdere verzoeken of procedures noodzakelijk

ziin om informatie boven tďel te k iigerr.

Voor zoveí mogeliik, heb ik i.c. steeds aan de preciseringsverzoeken van B&W voldaan,

hetzij schriftetiik, hetzij mondeling ten overstaan van de behandelende ambtenaren.

Desondanks sturen B&W daarna wederom een'preciseringwerzoeľ met een herhaling

van de vTaag om welke documenten het gaat, en worden miin verzoeken vervolgens

alsnog geweigerd.

Deze handelwiize van B&W maakt het nagenoeg onmogeliik zicht te kriigen op de be-

stuurlijke besluiwormingsprocessen bij de uitvoering van hun personeelsbeleid en

strookt ook niet met de inhoud en de strekkingvan de Wob. De Wob heeft immers het

informatiestelsel als grondslag en niet het documentenstelsel. Dit betekent dat niet

pĺecies behoeft te worden aangegeven welke documenten openbaar moeten worden

gemaakt. Dit is voor de verzoeker vaak onmogeliik, te meer omdat eľ geen registeĺ van
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bestuurlijke documenten bestaat en de openbare besluitenlijsten van de B&W-
vergaderingen feitelijk zelden uitkomst bieden.

De Wob schriift veĺder voor dat een bestuuľ oľgaan behulpzaam moet zijn bij het pre-
ciseĺen van een wob-verzoek. ook hier houden B&w zich niet aan.

Daar voeg ik de volgende gľonden van beroep aan toe:

a. nieuwe beslissing op bezwaar tegen besluit van z iuni zor7.

Het is ondenkbaar dat het Berenschotrapport niet meeľ aanwezig zou ziin bii de ge-

meente Zevenaar, gezien de cruciale funďie rĺan dit rapport. Het rapport met daarin

opgenomen een funďieboek met een oľganogľam van de nieuwe organisatiestructuur

en een beschrijving van alle toekomstige functies na de amenvoeging van de gemeen-

ten Zevenaar en Angerlo per r ianuari 2oo5t is tiidens de door de enquétecommissie in
het vooĺjaaľ van zor7 onder ede gehouden openbare verhoren, uitgebreid ter sprake

gekomen.

Daarbij is gebleken dat de top van de gemeentelijke organisatie (de gemeenteSecretaris

en de direďeur van de seďor Ruimte) op eigen initiatieĺ uit eigen belang en met rug-

dekking van B&W, maaľ in striid met de officiéle beslui orming en in afinriiking van

het Beĺenschotrapport en de daarbii behorende raadsbrieven, feiteliik een ander oľga-

nisatiemodel heeft ingevoerd dan waartoe beide gemeenteraden hadden besloten. In

dit kader merk ik op dat de directeur van de seďor Ruimte tijdens ziin openbaľe veľ-

hoor door de enquétecommissie op zr februari zor7 onder ede verklaarde dat hij, na de

vTaag van de gemeentesecretaris of hij hieraan mee wilde werken, lang met die waag

had gewoĺsteld en uiteindelijk had besloten hieraan mee te doen puur uit loyaliteit

richting gemeentesecretaris en Berenschot. Sinds die verklaring is voor mij pas duide-

liik dat eľ na de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo niet alleen

sprake is geweest van talrijke schier onverklaarbare aĺbeidsconflicten maaľ meeľ nog

van oľganisatiefraude. Kort daarna heb ik met miin Wob-verzoek van 6 maart 2oĺr7 Ee-

poogd om de belangrijkste informatie hierover boven tafel te lĺĺiigen.

Door bovenbedoelde organisatiefraude werd een aantal ambtenaren per direď boven-

tallig zonder dat zii dit zelf wisten of konden bevroeden, en ontstonden er talriike ar-

beidsconflicten. Om te illustĺeren op welke wrize B&W die conflicten doelbewust uit-

lokten, verwijs ik naar het interview dat de voorzitteľ van de enquétecommissie ge-

meente Zevenaar mr. F. van Dijk op 5 iuli zor7 had met Omroep Gelderland onmiddel-

lijk na de presentatie van het enquéterapport aan de gemeenteraad waarin hij beves-

tigde dat mensen doelbewust door ingehuurde externen werden ďgebrand. Uiteraard

is hier nog veel meeľ over te zeggen. Dat laat ik achterwege omdat dit beroepschĺift

dan te omvangrijk zou worden.
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Het Beĺenschotrapport waarmee eerderbedoelde organisatiefraude en andere daaĺmee
samenhangende integriteitsschendingen onomstotelijk kunnen worden bewezen, is
opgesteld vóór de amenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Angerlo per r januari

2oo5 en in elk geval vóór april 2oo4. Vanďdie maand kon worden gesolliciteeĺd op de

funďies zoals die werden beschreven in het bii het Berenschotľappoľt behorende func-
tieboek. Uitgangspunt daarbii was dat alle medewerkeľs van de gemeenten Zevenaar

en Angerlo zouden worden geplaatst volgens het systeem "mens-vol5-functie" en dat

niemand boventallig zou worden verklaard.

Ook de ĺapporten van Risk Management Consultants uit de periode na r januari zor5

ziin in de openbaĺe verhoren van de enquétecommissie ter sprake gekomen en hebben

te maken met de machtsstrijd binnen het managementteam na de samenvoeging van

de gemeenten Zevenaaľ en Angerlo over de invoering van het directiemodel en het --in

stĺiid met de officiéle besluiworming daarover-- loslaten van het zogenaamde driesec-

tormodel dat in de oude gemeente Zevenaar tot r ianuari zoo5 werd gehanteerd. Bii de

gemeente Angerlo waren op dat moment nog slechts enkele ambtenaĺen in dienst die

zouden worden ingepast in het drieseďorenmodel van de gemeente Zevenaar.

onder veIwiizing naar de door B&W in de bezwaarprocedure in het geding gebĺachte

uitspraak van de Centĺale Raad van Beroep (CRvB) van 19 maart zor5 merk ik daaren-

boven nog op dat B&W jarenlang __tot 19 maart 2ol5-- met grote stelligheid, zowel

mondeling als schriftelijk, ten overstaan van de gemeenteraad, Perwertegenwooľdigers

en verschillende gerechteliike instanties, in strijd met de waarheid hebben verzekerd

dat er geen ľapport Bunt (in de uitspraak van de CRvB aangeduid als raPPort B) be-

stond en dat zii daarover niet beschikten.

In feite doen B&w nu weeľ hetzelfde door te stellen dat het Berenschotrapport niet

bestaat. Het komt volstrekt ongeloofiĺraardig voor dat dit rapPoľt niet bestaat en dat

B&w eĺ niet over kunnen beschikken. Door het bestaan van het Berenschotrapport te

ontkennen, proberen B&W waarschiinlijk te voorkomen dat de samenleving via de

Wob of anderszins zicht kľiigt op de bestuurliike besluiWormingspľocessen en de

frauduleuze praktiiken rond de samenvoegtng van de gemeenten Zevenaar en Angerlo,

en de toedekking daaran door B&W in de periode daaĺna. Zelfs vooĺ de enquétecom-

missie was het moeiliik te achterhalen wat er is gebeurd,

In hun nieuwe beslissing op bezwaar hebben B&W miin bezrĺraaľ tegen hun besluit van

z iuni zor7 dan ook ten onrechte ongegrond verklaard. Dit betekent dat het Beren-

schotrapport en de rapporten van Risk Management Consultants alsnog oPenbaaĺ

moeten worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in de Wob.

3
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b. nieuwe beslissing op bezwaar tegen besluit van 8 ipni zor7.
De nieuwe beslissing op bezuraaľ oveľ het niet beschikbaar stellen van e-mails is inner-
lijk tegenstriidis en geeft een vertekend beeld van de ingediende gronden varr bezwaar
tegen het bestreden besluit van 8 juni zor7. Met een aantal algemene en niet onder-
bouwde stellingen (het verzoek is te algemeen geformuleerd, niet voldoende gepreci-
seerd, onvoldoende concreet, ziet op een min of meer onbegrensd aantal documenten)
en verschillende drogredeneringen proberen B&W ook thans weeľ aan te tonen dat
geen van de dooĺ mii bedoelde e-mails openbaar kan worden gemaakt en aan mĺ ka1
worden verstrekt.

In hun beslissing van 29 november zor8 geven B&W o.a. aan dat een van hun afiľii-
zingsgronden "ook na precisering is uw veľzoek te algemeen geformuleerd" in bearaaĺ
niet door rnrj is bestreden. Dit is niet iuist. In mijn aanwllend bezwaarschrift heb ik dit
aangeduid en bestreden als een drogredenering.

Daaĺnaast stellen B&W dat mijn stelling dat ook mails van oud medewerkers beschik-
baar zijn, niet relevant is voor het bezwaar. Het bewijs dat B&W ook beschikken c.q.
kunnen beschikken oveľ mails van oud medewerkers is wel degelijk relevant omdat
B&W in de overwegingen van hun primaire besluit van 8 juni zor7 ten onrechte bewe-
ren dat zii niet beschikken oveľ e-mails van oud medewerkers omdat e-mailaccounts
van oud medewerkeľ na ontslag worden venvijderd. Mijn bewijs dat dit niet zo is,
bliikt o.a. uit de ĺnree mails die ik heb gevoegd bij mijn preciseringsbĺief van 3o april
2ol7.

Verder betogen B&W in hun nieuwe beslissing dat zij uitsluitend toegang tot de e-
mailbestanden van een medewerker kunnen veĺkriigen wanneer de desbetreffende
medewerker daaĺvoor toestemming heeft gegeven en zijn accountgegevens beschik-
baar heeft gesteld. In zijn algemeenheid is dit niet juist en het betekent zeker niet dat
dit geldt voor alle e-mails van alle medewerkers. In de nieuwe beslissing op bezwaar
wordt immers aangegeven dat bepaalde e-mails (van medewerkers en oud medewer-
kers aan het aĺchief worden aangeboden en daar bewaard. Die e-mails kunnen in elk
geval openbaar worden gemaakt en aan mijverstrekt.

Tot slot merk ik hierover nog op dat ik mijn Wob-verzoek van z december zo16 heb
ingediend nadat een raadslid van de gemeente Zevenaar mij enkele dagen daarvoor
had laten weten dat B&W in die week "al weeľ" een mail met een memo oveĺ mii aan
de leden van de raad hadden gestuurd.
Zonder enige belemmering en zonder iemand toestemming te vľagen, hebben B&W in
elk geval de beschikking oveľ de mails die zij zelf hebben verstuurd of ontvangen. Ook
deze mails kunnen derhalve openbaar worden gemaakt en aan mij verstrekt.

4
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Een en ander betekent dat B&W in hun nieuwe beslissing miin bezwaar tegen hun be-
sluit van 8 iuni ten onrechte ongegľond hebben veĺklaard en dat bepaalde e_mails als-
nog oPenbaaľ moeten worden gemaakt en aan mij verstrekt. Zoals ik in mijn Wob-
verzoek van 2 december zo16 heb aangegeven, behoeven de mails waarin mijn naam
als directe verzender of ontvanger voorkomt, niet te worden verstrekt.

c. nieuwe beslissin8 op bezwaar tegen besluit van z7 iuli zor7.
In de nieuwe beslissing stellen B&W wederom dat mijn verzoek om een aantal digitale
documenten openbaar te maken en aan mri te verstrekken, te algemeen is geformu-
leerd. In dat kader stellen B&W dat het overzicht van documenten waaľop miin ver-
zoek ziet, documenten zou bevatten
l. die al openbaar zijn;
?.. waar ik al eerder om zou hebben gewaagd; en
3. die ik al eerder zou hebben ontvangen.

Het gestelde onder l, 2 en 3 is in zijn algemeenheid niet juist. Voorzover ik heb kunnen
nagaan, staan eľ op de door mij ingediende lijst geen documenten die al openbaar ziin,
waar ik al eerder om heb gewaagd of die ik al eerder heb ontvangen. Dat op basis van
de Wet bescherming peľ oonsgegevens in een eerder stadium peľsoon gegevens uit
deze digitale documenten aan mij ziin verstrekt, maakt dat niet anders. De Wob en de

'vvbp sluiten elkaar niet uit lnaiľ vullen elkaar aan. In dat kader is het zeer wel toege_
staan een Wob-verzoek in te dienen om documenten openbaar te maken waaľvan men
het bestaan langs andere weg te weten is gekomen.

Mijn Wob-verzoek van 12 juni zor7 is voldoende gepreciseerd, niet vaag, niet onduide-
lijk en leidt er ook niet toe dat een omvangrijk onderzoek moet plaatsvinden op veľ-
schillende plekken binnen en buiten het gemeentehuis om te kunnen voldoen aan het
verzoek. De documenten zijn immers digitaal beschikbaar.
B&W hebben mijn bezwaar tegen hun besluit van z7 juti zor7 dan ook ten onrechte
ongegrond verklaard.

Op gĺond van het vorenstaande verzoek ik u mijn beroep tegen het besluit van B&W
van 29 november zor8 gegĺond te verklaren en B&W op te dragen een nieuw besluit te
nemen oP mijn bezwaren tegen hun besluiten van z juni zot7,8 juni zor7 en z7 iuli
2ol7.

P.H.M. Kempeľman
vancouveľstraat z6

7oo7 GB Doetinchem
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Rechtbank Gelderland
Team Beshruľsľecht ĺrnhem
Postbus 9o3o
68oo EM Arnhem

uwbriefvan : zr februari zor8
Uw kenmerk : zaaknummeľ ARN ĺ8/9gzWOB
Onderwerp : hetberoep van P.H.M. Kemperman te Doetinchem

Edelachtbare he ľ, mevTouw, Doetinchem, 19 maaľt 2o1B

Hierbij treft u aan de gronden van mijn beroep tegen het besluit van burgemeester en
wethoudeľs van de gemeente Zevenaar (B&W) van 12 januari eor8. Bij dat besluit
hebben B&W niet ontvankelijk verHaard mijn benĺaren tegen hun besluiten van 2
juni zor7, 8 juni 2ot7 en z7 juli zol7,waarbij mijn verzoeken ingevolge de Wet open_
baarheid van bestrrur (Wob) van 25 april zor7, z december zo16 en 12 juni zor7 zijn
afgewezen (dit betreft de Wob-verzoeken van 25 april zor7 en z decembeĺ zo16) res-
pectievelijk buiten behandeling zijn gelaten (dit betreft het Wob-verzoek van rz juni
zot7\.

Voor de motivering van hun besluit van 12 januari zor8 verwijzen B&W naar de drie
bijgevoegde inhoudelijk gelijHuidende adviezen van de bezr,vaarschriftencommissie.
Deze commissie komt met name op basis van de bij de behandeling van de bezr,varen
door B&W verstrekte argumenten tot de conclusie dat ik misbruik maak van een wet-
telijke bevoegdheid om een l{ob-verzoek in te dienen en dat ik die bevoegdheid ge-
bruik vooľ een ander doel dan waaľvoor die bevoegdheid is gegeven, zodanig dat dit
gebruik blijk geeft van la,vade trouw.

Daarom ga ik eerst in op de argumenten die B&\ľ aan de commissie hebben ver-
strekt.

In de door B&W aan de bezr,vaarschriftencommissie verstrekte argumenten worden in
eerste instantie een aantal niet nader geconcretiseerde beweringen gedaan die als
vaststaande feiten worden gepresenteerd maar in werkelijkheid geheel of gedeeltelijk
onjuist zijn.

In dat kader stellen B&W o.a. dat ik regelmaťg Wob-verzoeken zou hebben ingediend
die zagen op eerder aan mij openbaar gemaakte c.q. verstrekte documenten. Dit
wordt niet geconcretiseerd en is in zijn algemeenheid niet juist.

Ook stellen B&\{ dat uit de relevante Wob-jurisprudenťe en mijn procesgedrag blťkt
dat ik de Wob oneigenlijk gebruik c.q. misbruik om de gemeente onevenredig te be-

,l\
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Iasten, ambtelijke werkzaamheden te ontwrichten en geldbedrqgen van de gemeente
te incasseren. Dit is eveneens een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken.

Daarnaast poneľen B&W onder de punten 1 tot en met tt een aantal "feitelijke" stel_
lingen die geheel of gedeeltelijk onjuist zijn, een vertekend beeld van de werkelijlĺňeid
geven, en tevens niet relevant zijn. Deze stellingen rechwaardigen op geen enkele
wijze het oordeel van B&W dat ik misbruik zou maken van het recht op kennisname
van overheidsinformaťe zoals neergelegd in de 1,Vob.

Hierbrj meľk ik het volgende op.

Opmerking bij prrrrt 1.
B&W stellen dat uit de door de gemeenteraad op s juli 2el17 aangenomen moťe ge-
concludeerd kan worden dat de gemeenteraad eľvan uitgaat dat ik Wob-verzoeken
indien om reden van het arbeidsgeschil dat in hetverleden fussen mij en de gemeente
is ontstaan.
Deze vergaande conclusie van B&W die te kwade trouw moet insinueren, is niet rele-
vant en vindt geen enkele rechWaardiging in de motie van 5 juli zor7. Een afrchrift
van deze moťe heb ikbijgevoegd.

Opmerking bij punt z.
B&l,V stellen dat in het proces dat zij hebben gevolgd om te komen tot uitvoering van
de motie van 5 juli zor7, naaľ voľen is gekomen dat ik bereid ben om alle lopende
procedures te staken en geen nieuwe procedures te starten als de gemeente bereid is
de door md gewenste financiéle compensatie te bieden.
Deze stelling is absoluut niet juist en kan en mag zeker ook niet worden gezien als
een bevestiging dat ik de Wob gebruik vooľ een ander doel dan waalvooľ de Wob is
bedoeld, zoals nader door B&Wwordt gesteld.

Opmerkingbij punt $.
B&W stellen dat de documenten waaľop mijn meer acfuele verzoeken zien, verzoeken
betreffen die veelal eerdere verzoeken overlappen dan wel een gedeeltelijke herhaling
zijn van eerdere verzoeken.
Deze stelling geeft een sterk vertekend beeld en is onjuist. Hieruit kan ook niet zo-
maaľ worden afgeleid dat mijn actuele verzoek zou zien op documenten die reeds
openbaar zijn en die eerder aan mij zijn verstrelrt, zoals B&W nader stellen.

Opmerking bíf punt 4.
B&W stellen dat ik mijn Wob-verzoeken veelal algemeen formuleer waardoor discus-
sies in bezr,vaar- en beroepsprocedures in de hand worden gewerkt.
Dit is apert onjuist. Ik waag immers specifiek om de facturen met bijbehorende spe-
cificaťes van Vijverberg Juristen en Capra Advocaten oveľ de periode van 1 oktober
zot6 tot en met r5 oktober 2ot7.
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B&W stellen verder dat ik in het verleden op verzoeken om precisering zou hebben
geantwoord dat mijn verzoek voldoende duidelijk is.
Dit is uiteraard niet relevant vooľzoveľ verzoeken voldoende waľen gepreciseerd.
Verder is het, ingevolge de Wob, in de eerste plaats aan het beshrursorgaan om veľ_
zoeker behulpzaam te zijn bij het nader preciseren van een verzoe\ en tot nu toe ben
ik steeds ingegaan op ieder verzoek om precisering, en heb ik aangegeven om welke
stukken het ging voorzoveľ dit in mijn vermogen lag.

Opmerking bli punt 5.
B&W stellen dat ik Wob-verzoeken heb ingediend om e-mails openbaar te maken
waarin mijn naam voorkomt om vervolgens klachten in te dienen over het bewaren
van e-mailsvan (oud) medewerkers waarin mi$n naamvoorkomt.
Dit is volledig uit zijn verband gerukt en kan zo feitelijk niet worden gesteld, en de
stelling is derhalve onjuist. In deze procedure is de stelling van B&W volstrekt niet
relevant.

Opmerking bij punt 6.
B&W stellen dat ik inzage-verzoeken op grond van de Wet bescherming perioonsge-
gevens (Wbp) heb ingediend en dat ik vervolgens verzoek de shrkken openbaar te
maken.
Ditvertekend en onvolledig beeld is slechts gedeeltelijk juist. De Wob en de \ďbp sluĹ
ten elkaar niet uit maaľ rrurllen elkaar aan.

Opmerking bij punt 7.
B&\{ stellen dat ik een Wob-verzoek heb ingediend dat betrekking heeft op een min
of meer "onbegrensd' aantal documenten met gegevens over mij. Een omvangľijk
onderzoek zou moeten plaatsvinden op verschillende plekken "in en buiten het ge-
meentehuis" om te kunnen voldoen aan hetverzoek.
Deze stelling i z$naaľ overtrokken. Het betreft immers steeds verzoeken die betrek-
king hebben op mijn persoon of die voor mij relevante gegevens bevatten. Vaak kun-
nen die al met één "druk op de knop" uit het systeem naar boven worden gehaald.

Opmerking bij punt 8.
B&W stellen dat ik namens een oud-collega en ex-werknemeľ van de gemeente be-
z$raaľ maak tegen het gebruik van een formulieľ vooľ het indienen van Wob-verzoe-
ken, waarna ik gebruik blijf maken van het desbetreffende formulier.
Het is inderdaad zo dat ik beroep heb ingesteld tegen de weigering van B&W een
Wob-verzoek in behandeling te nemen waaryooľ geen formulier was gebruikt. De Af-
deling besfirursrechtspraak van de Raad van tate heeft dit beroep gegrond verklaard.
Het kan geen tľond meer ziin om een verzoek te weigeren. Het staat derhalve eenie-
der wij om het formulier al dan niet te gebruiken. Dat geldt ook voor mij.
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Opmerking bij prrrrt 9.
B&W stellen dat de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 19 maaľt 2015
heeft uitgesProken dat niet is gebleken rĺan andere stukken die van b"l*t kunneň
zijn voor deze procedures ofvoor gerelateerde beroepszaken van appellant, en dat
ook voor wat betreft dat punt en vanwege de rehabilitatie, het op *"g rr* appellant
ligt om verdere acties jegens zljn voormalige werkgever achterwege te laten.
Dat hiermee een volstrekt uit zijn context en verband gerukte interpretatie is gegeven,
staat buiten kijf. Het betrof hier een procedure inzake de aansprakelijkheid voor d,e
schade voortvloeiend uit het zogenaamde "Bunt-rappoť' en de onrechtrrraťgheid van
de inhoud en de *ľze van totstandkoming rran dit rapport. Verder was dá passage
gerelateerd aan de rechtswaag die in die proceduľe aan de orde was, en maakt de
oPmerking geen deel uit van het "dichrm" \än de uitspraak. De Centrale Raad van
BeroeP wist op dat moment ook niet van de verstrekkende consequenťes volgend op
de uitspraak van 19 maaľt 2015, en het hele juridische traject van d,e Raadsenqu tá
P&O-beleid die uit deze uitspraak voortvloeide van 2ĺ115, voortdurend tot heden, in
2()18.

Opmerkingbij punt ro.
B&W stellen vast dat, mede in relatie met hetgeen zij hebben genoemd onder 9, ik
mijn personeelsdo*sier en alle daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de
stukken betrekking hebbend op het personeelsbeleid van de gemeente welke stukken
in het kader van de raadsenqu te waľen verzameld, zou hebben ontvangen.
Deze vaststelling i onjuist en bovendien volstrekt irreleuant voor mljn onderhavige
verzoek. Wel merk ik op dat ik nog steeds niet alle stulrken uit mijn personeelsdossier
en daarop betrekking hebbende sfukken, heb ontvangen.

Opmerkingbij punt ĺr.
B&W stellen dat zij twijfelen of ik daadwerkelijk wil bereiken dat in beginsel een ieder
kennis kan nemen van de informaťe die B&W op mijn verzoek openbaar maken.
De twijfel van B&W is niet relevant. Na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht_
spraak van de Raad van State van 25 april zooo (ECLI:NL:RV :zooo:AAs84s) mag
als algemeen bekend worden verondersteld dat inwiiliging van een Wob-verzoek niet
kan leiden tot slechts bekendmaking aan een bepaalde verzoeker met een specifiek
belang.

Toelichthtg:
In de afgelopen tien jaar (de peňode na miin strafontslag in zoo8) heb ik uerschil-
Iende Wob, en Wbp-uerzoeken in moeten dienen om de stul<ken te onfilangen die
noodzal<elijk u)aTen uoor ondeT meeT mijn bezusaar- en beroepsprocedure tegen het
strafontslag, alsmede de procedure tegen het Buntrapport. Het is helaas uele malen
uoorgekomen dat ik in het geheel géén snftken, of zelfs geen antusoord onttsing, of
een uerregaand onuolledig dossier, of een (heel dun) onuolledig personeelsdossier
uit een uerkeerde periode (niet uan 2oo5 tot en met 2oo7 maaľ uan 1975 tot en met
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2OO4. D[t ls helaas de uerWaring uoor een groot aantal uan de verzoel<en: ze u)eť-
den niet, of uerkeerd beanfilloord, en ikmoest ze dus telkenmale u)eer herhalen.

Na de uitspraak uan de Centrale Raad uan Beroep uan 19 maart 2c.75 inzake het
"Buntrapporŕ" ís de gemeente mij tot op heden in mlin pňuacy en in mijn goede
naam en reputatíe blíjuen aantasten, en tot op heden ulord ik door B&W als "rotte
appel" neergezet. In plaats uan excllses o.i.d. is de gemeenteraad ertoe ouergegaan
een openbare raadsenqt te in de zin uan artikel 155a t/m l55f uan de Gemeenteulet
te houden naar het personeelsbeleid uan de gemeente Zevenaar ouer de periode
2oo2-2o75. In dat kader hebben B&W niet a\Ieen het onbetamelijke en onrechtmati-
ge Buntrapport uerder uerspreid door het aan derden te uerstrelcken zodat een nog
groter aantal meĺ en daar na maart 2c.15 alsnog kennis uan hee,ft hlnnen nemen.
B&W hebben bouendien een nieuwe onuolledige en gefiacte uersie uan miin perso-
neelsdossier en allerlei aanueruante geuoelige persoonsgegeuens uanaf lg75 tot en
met 2o.75 aan de Enquétecommissie uerstrekt, in papieren en in digitale uorŤn. Mijn
klachtschňft en mijn bezusaarschrift tegen deze uerstrelcking zijn beide gegrond
uerlclaard op aduies uan de ombuds- en de bezusaarschriftencommissie.

Hierbij kan nog worden vermeld dat na mijn kennimame uan dit naor de Enquéte-
commissie gezonden personeelsdossier, is gebleken dat het B&W er alles aan hebben
gedaan om m! zo "zu)art" mogelijk te mal<en door plotseling een aantal uenlalste,
zeer negatieue, functioneňngsuerslagen uit zool-zoo5 te produceren, met allerlei
dentgrermde uitlatingen ouer mijn persoon en mijnfunctioneren. Dat deze uersla-
gen zijn uerualst, blijkt uit de functioneňngsuerslagen die in het kader uan mijn be-
roep tegen het strafontslag op 22 januaň zolo aan de Rechtbank Arnhem ňjn ge-
zonden. Verschillende uan de daarin owenomenfunctioneringsuerslagen uit zool-
2oo5 hebben een geheel andere tekst achter het uoorblad: ze zijn uitsluitend posi-
äeí.

Dat de lansestie na de uitspraak uan de Centrale Raad uan Beroep uan 79 maart
2015 zou ájn afgerond, rs dus onjuist. Zoulel B&W als de gemeenteraad ňjn inten-
sief en in het openbaar beňg getueest met miin personeelslanlestie: de hele openbare
raadsenqu te is erop gebaseerd en ďit is mij niet in de koude kleren gacln zttten.

Het is weliswaar zo dat eľ nq het uitlamen uan het enqu terapport in juni zol7, in
het najaar uan 2017 enkele gesprelcken hebben plaatsgehad na de motie in de ge-
meenteraad uan juli 2077, fussen mijn aduocaat en ertl<ele uertegenwoordigers uan
de gememte, u,laaronder laatstelijk de heer mr. Jelle Zusennis uan Wjuerberg Jurb-
ten uit hetermeer, maar op geen enkele wijzc heb ikmij al<koord uerHaard om af te
ňen uan mijn reehten om uan juňdische middelen gebruikte maken. Dit i ookner-
gens oueTeengekomen. Integendeel, en dit zou ook in strijd ňjn met de regek en de
geldende rechtsopuattingen, immers, ouerleg staat er nooit aan in de useg om
rechtsmiddelen aan te ulenden. (Maar zelfs al was het usel in een priuaatrechtelijke
ouereenkomst ouereengekomen, dan nog zou dit in beginsel niet in de weg hmnen
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staan aqn de uitoefening uan beuoegdheden die het besttlursrecht aan burgers
geeft.)

Helaas is er uit het ouerleg niets concreets gekomen, en usederom usordt de schuld.
uan het mislul<ken uan dit ouerleg Hal<keloos door B&W in mijn schoenen gescho-
uen, en word ik in de oPenbare gemeenteraadsuergadering uan 79 decemier 2017
ulederom Publiekelijk "afgebrand" zonder dat ik mij hiertegen l<on uerdedigen. Ter
informatie kan hier nog uorden uerrneld, dat er in de afhandeling uan schadeuer-
goeding aan de slachtoffers door B&W aan maar tieíst z7 (vermeende) slachtoffers
een schadeuergoeding in het uooruitňcht was gesteld,, maar uiteindelijk blijkĺ-nie_
mand een uergoeding te l<rijgen of te hebben geleregen.

Kort samengevat: ik maak geen misbruik van mijn bevoegdheid om strrkken op te
vTa8en oP grond van de Wob. Mrjn verzoeken in de afgelopen twee jaar (zor5 -zóv)
zijnzeet relevant en noodzakelijk geweest in het kader van de verhoren bľ de enqu _

tecommissie (ik heb daarbij geen rechtsb$stand gehad, en heb mijn hele verdediging
zelf moeten voeren. Dit kan onmogelí$k worden geduid als "lcwade trouť' o.i.d.).

Het doel waaľĺIoor ik mijn onderhavige verzoek heb ingediend is het ver_
zamelen van informatie en het schrijven van artikelen en een boek, oveľ
misstanden in het peľsoneelsbeleid bij de gemeenteľjke overheid. Het
trqieď dat ik in de ďgelopen jaren heb doorlopen en mijn enlaringen die
ik heb oPgedaan bii de gemeente Zevenaar, spelen daarbij een betangríf_
ke rol.

Tot slot merk ik nog op dat de beznnaarschriftencommissie mii ten onrechte verwijt
dat ikveelrnrldig onbegrensde wob- en wbp-verzoeken indien.

HoogachteDd,

. P.H.M. Kempeľman
Vancouveľstraat 26
7oo7 GB Doetinchem
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PtrftaĺrtdmlrrgFltHl hoorrnťngonrbczreerĺ rlft qm bahrrven 8&lVvanZc-

u!!u.lvú 1|unt zery m b3j rapport Bď nb opcnburtcmahcn

}!É E&W+G.hdt om bc rryoĺt Bcrorróot nk opcobaar n m.bl b ĺlÉ ElóĹ
Ouphnctĺĺc hout ntÉ h dr doo&c e brycn.

Bi dc Brrcĺvoq|ĺg van ArrgFí|o en Zcttrrerr pcr r ianuart roo5 unrd dmr de twe
*Uq. -o B&tť, de gemcarrĺadan, dcvaľboĺrdm en de ptroncdrvertrysĺrumrdi,

scí..b nialrc orgrniseticĺtnrcturu unaniem g lozen voor hct dĺiclcctortĺrmodd

ĺr*a61.on t lrgvaĺr pcĺonccl). Dit lram oleĺeen nc de zogerraemdc opdra ebtie
wn eĺrrĺcnd vd tsBlqgt in het Berenschmapport

llidarĺdcopmbarc vanfebruaricnmaiľtzor7 lrgsble&endatin

hctsFntcpľE be&ok*oofdomnlctovertcarantotlnvueringvanhctdrtercctoItĺt-
,od.' 

"o.fu 
reme!ĺl in hGt ncrtnľrompport, mrar dat in hct gehdm c.q. zorrder dit

kcĺrbaartc matg1rdaaawcrtclĺikhctdirccdcĺĺrodd zotlĺ/oĺtdcn tnp,ocľdwaaÍdoot.ľ
onnrddcllifr na de ramanroqiry van Angalo en Zacnaar al medalerlĺcn boYtntaľig

r+crdcn (dtrecalr,cnraĺaarnermnen, contnollers luľlďeBcnz.) cnorruĹagrn mocú-

tmuordcn Ditg t ľdcoa. dooĺmnmintelnrĺardic mcdcwcdĺerr onv*rhoede

nmcctcn rrnYen !t cĺr aÍbnnden. Bcn varr die ŇGmGn wat dc hc(:f Bĺrntrnĺl hct orgr-

ĺrb.ticbrrrcarr Bunt KBB&T Bv. oP ľEtkeľtFl hti djn opdraót heeft uiqnĺood is u
lezcĺr in ondg$aarrrdcuitryne}van dc CRr8vaĺr 9maarteor5,

I13orBrnbaťcftaudc cg. dcĺtielĺcĺneirwocringrnndircctienoddheeftetoe8eleiil
det crtrlrttlc aĺbddĺconíhenontrtonderr m datvgtóiltendcirnbtcnarCn tcSeíl

hun zh cĺr rnrtvccl pĺy*ró grĺcld do61. B&tľ dc dcur uit din ggil!ťlĹ äc oa, uft_

sPíeak cR |B vln 1, meäľt rop, EClJ:ľ.lkror:BV86r6 eĺr de uirpraek van de CRvB vaĺt

ry me.ít rors BCU:NLro5rypo, hct ĺrppott nn dc oqulteoommtrĺh nn u |uni zor7

crr dc operrbaĺevtrholenrĺrn demqu&gommlrrte, oa. hetvtrlroorvaĺrvoormallg

*coĺ,ĺ&ccmr, dG hccr & li|ichcĺton en het vcĺ|roor rnn voonnalig ĺrethnrdcr, dc

hGGrGJ.M.Nthnd.

DcwdgÉrngvarr B&lľ om hct Bcrtnsclrotĺappott opcnbaaľ te malĺen iĺ niď terecht

OryrnilaÉcfiaudc bóooÉ niď in de doofpot tc bľivm,

6 deccmbenot7

mľ. P.H.M. Kempcrrrran


