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Uwbrief van : 21februari zor8
Uw kenmerk : zaaknummeľ ARN tB/ggzWOB
onderwerp : het beroep van P.H.M. Kemperman te Doetinchem

Edelachtbare heer, mewouw, Doeťnchem, 19 maart zor8

Hierbij treft u aan de gronden van mijn beroep tegen het besluit van burgemeesteľ en
wethouders van de gemeente Zevenaar (B&W) lru., r" januari zor8. B1j dat besluit
hebben B&W niet ontvankelijk verHaard mijn bezwaren tegen hun besluiten van zjuni zor7, 8 juni 2ot7 en z7 juli 2oĺ7,waarbij mijn verzoeken ingevolge de Wet open-
baarheid van bestuur (Wob) van 25 apnl zoĺ7, z december zotíen 12 juni zor7 zijn
afgewezen (dit betreft de Wob-verzoeken van 25 april zor7 en z december zo16) res-
Pectievelijk buiten behandeling zijn gelaten (dit betreft het Wob-verzoek van rz juni
zoq).

Voor de motivering van hun besluit van 12 januari zor8 verwijzen B&W naar de drie
bijgevoegde inhoudelijk gelľkluidende adviezen van de bezĺ,vaarschriftencommissie.
Deze commissie komt met name op basis van de bij de behandeling rran d,e bezwaren
door B&\ľ verstrekte argumenten tot de conclusie áat ik misbruik maak van een wet_
telijke bevoegdheid om een Wob-verzoek in te dienen en dat ik die bevoegdheid ge_
bruik vooľ een ander doel dan waalvooľ die bevoegdheicl is gegeven, zod,anig dat dit
gebruik blijk geeft van kwade trouw.

Daarom ga ik eerst in op de argumenten die B&W aan de commissie hebben ver_
strekt.

In de door B&W aan de bezĺ,rnaarschriftencommissie verstrekte argumenten worden in
eerste instantie een aantal niet nadeľ geconcľetiseerde beweriňgen gedaan die alsvaststaande feiten worden gepresenteerd maar in werkelijkheid gJľr""Ĺĺgedeeltelijk
onjuist zijn.

In dat kader stellen B&W o.a. dat ik regelmatig Wob-verzoeken zou hebben ingedienddie zagen oP eerder aan mij openbaar gem-aakte c.q. verstrekte documenten. Ditwordt niet geconcretiseerd en is in zijn algómeenheid niet juist.

Ook stellen B&W dat uit de relevante Wob-jurisprudenťe en mijn procesgedrag blľkt
dat ik de Wob oneigenlijk gebruik c.q. misbruik o* de gemee,rtu äo*nredig te be-
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lasten, ambtelijke werkzaamheden te ontĺ,rnichten en geldbedragen van de gemeente
te incasseren. Dit is eveneens een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken.

Daarnaast poneren B&W onder de punten 1 tot en met 11 een aantal "feitelijke,,stel_
lingen die geheel of gedeeltelijk onjuist zijn, een vertekend beeld van de werkelijkheid
8even, en tevens niet relevant zijn. Deze stellingen rechtvaardigen op geen enkele
wijze het oordeel van B&W dat ik misbruik zou maken van het recht ol kennisname
van overheidsinformatie zoals neergelegd in de l,Vob.

Hierbii merk ik het volgende op.

Opmerking bij punt r.
B&W stellen dat uit de door de gemeenteraad op 5 juli 2oL7 aangenomen motie ge_
concludeerd kan worden dat de gemeenteraad eľvan uitgaat aaiĺt \ľob_verzoeken
indien om reden van het arbeidsgeschil dat in hetverleden trrssen 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 rechtvaardrging in de motie van 5 juli zor7. Een afschrift
van deze moťe heb ikbijgevoegd.

Opmerking bij punt 2.
B&l'V stellen dat in het Proces dat zrj hebben gevolgd om te komen tot uitvoering van
de motie van 5 juli zor7 naar voľen is gekomen áat ik bereid ben om alle lopende
Procedures te staken en geen nieuwe procedures te starten als de gemeente bereid is
de door mľ gewenste financiéle compensatie te bieden.
Deze stelling is absoluut niet juis! en kan en mag zeker ook niet worden gezien als
een bevestiglng dat ik de Wob gebruik vooľ een urrd.. doel dan waarvooľ de Wob is
bedoeld, zoals nader door B&W wordt gesteld.

Opmerkingbij punt 3.
B&Wstellen dat de documenten waarop mijn meer acfuele verzoeken zien, verzoeken
betreffen die veelal eerdere verzoeken overlappen dan wel een gedeeltelijke herhaling
ziin 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 verstrekt, zoals B&W nader stellen.

Opmerking bij puĺrt {.
B&W stellen dat ik mijn Wob-verzoeken veelal algemeen formuleer waardoor discus_
sies in bezwaar- en beroepsprocedures in de hand worden gewerkt.
Dit is aPert onjuist. Ik waag immers specifiek om de facturen met bijbehorend,e spe_
cificaťes van Vijverberg Juristen en Capra Advocaten over d,e perioáe van 1 oktober
zot6 tot en met 15 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 voorzover veruoeken voldoende waľen gepreciseerd.
Verder is het ingevolge de Wob, in de eerste plaats aan het beshrursoľgaan om veľ-
zoeker behulPzaam te zijn bij het nader preciseren van een verzoek, en tot nu toe ben
ik steeds ingegaan op ieder verzoek om precisering, en heb ik aangegeven om welke
shrkken het ging voorzoveľ dit in mijn vermogen lag.

Opmerking bij 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 miin naamvoorkomt.
Dit i 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&\ry stellen dat ik inzage-verzoeken op grond van de Wet bescherming peľ oonsge-
Sevens (WbP) heb ingediend en dat ik vervolgens verzoek de stukken openbaar te
maken.
Ditvertekend en onvolledig beeld is slechts gedeeltelijk juist. De Wob en d,e Wbp slui_
ten elkaar niet uit maaľ vullen elkaar aan.

Opmerking bij punt /.
B&W stellen dat ik een Wob-verzoek heb ingediend dat betrekking heeft op een min
of meer "onbegrensd" aantal documenten met tegevens over mij. Een omvangľľk
ond,erzoek zou moeten plaatsvinden op verschillende plekken "in en buiten t eige_
meentehuis" om te lannnen voldoen aan hetverzoek.
Deze stelling is zunaaľ overtrokken. Het betreft immers steeds verzoeken die betrek_
king hebben oP mijn persoon of die voor mij relevante ge8evens bevatten. Vaak kun_
nen die al met één "druk op de knop" uit het systeem naar boven worden gehaald.

Opmerkingbij punt 8.
B&W stellen dat ik namens een oud-coľega en ex-werlqlemer varr de gemeente be_
ä,vaaľ maak tegen het gebruik van een formulier voor het indienen van Wob_verzoe_
ken, waarna ik gebruik blijf maken van het desbetrefťende formulier.
Het is inderdaad zo dat ik beroep heb ingesteld tegen de weigering van B&W een
Wob-verzoek in behandeling te nemen waarvooľ geen formulier-was lebruikt. De Af_
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit beroep geg;nd verpaarď
Het kan 8een 8ľond meer zírjn om een veľzoek te weigeren. Het staat derhalve eenie_
der rnij om het formulier al dan niet te gebruiken. Dat geldt ook voor mij.



r/\',

Qlmerkingbij punt g.
B&W stellen dat de Centrale Raad van Beľoep in zijn uitspraak van 19 maaľt 2015
heeft uitgesProken dat niet is gebleken van andeľe stukken die van belang 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 rruo appellant
li6 om verdere acties jegens zijn voormalige werlqgever achterwege te Ĺten.
Dat hiermee een volstrekt uit zijn context en verband gerukte interpretatie is gegeven,
staat buiten kijf. Het betrof hier een procedure inzake de aansprákeľjkheid voor de
schade voorlvloeiend uit het zogenaamde "Bunt-rapport" en de Ónrechunatigheid van
de inhoud en de wijze van totstandkoming van dif rapport. Verder was dó pa sage
gerelateerd aan de rechtswaag die in die proceduru 

"un 
de orde wa , en maakt de

oPmerking 8een deel uit van het "dictum" ran de uitspraak. De Centrale Raad van
BeroeP wist oP dat moment ook niet van de verstrekkende consequenťes volgend op
de uitsPraak van 19 maart 2015, en het hele juridische traject van de Raadsánqu tä
P&O-beleid die uit deze uitspraak voortvloeide van 2ĺ115, voortdurend tot heden, in
zor8.

Opmerking bij punt 1ĺl.
B&W stellen vast dat, mede in relatie met hetgeen zij hebben genoemd onder 9, ik
mijn Personeelsdossier en alle daarop betrekking hebbende strrkken, inclusief de
stulĺken betrelilking hebbend op het personeelsbeleid van de gemeente welke stukken
in het kader van de raadsenqu te waren verzameld, zou hebbän ontvangen.
Deze vaststellin8 is onjuis! en bovendien volsbekt irreleuantvoor mi;n onderhavige
verzoek. Wel merk ik oP dat ik nog steeds niet alle stukken uit mijn personeelsdossier
en daarop betrekking hebbende stulrken, heb ontvangen.

Opmerkingbij punt rr.
B&W stellen dat zij twijfelen of ik daadwerkelijk wil bereiken dat in beginsel een ied,er
kennis kan nemen van de informatie die B&Wop mijn verzoek openbaár maken.
De twijfel van B&1{ is niet relevant. Na de uitspraak van de efáeling Besturrrsrecht_
sPraak van de Raad van State van 25 april zooo (ECLI:NL:RVS:zooo:AA5845) mag
als algemeen bekend worden verondersteld dat inwilliging van een Wob_verzoek niet
kan leiden tot slechts bekendmaking aan een bepaalde verzoeker met een specifiek
belang.

Toelichting:
In de afgeloPen ňen jaar (de peňode na mitjn strafontslag in zoo1) heb ik uerschil-
Iende Wob, en WbP-uerzoeken in moeten dtenen om de stul<lcen te onfuangen die
noodzakelijk waren uoor ondeT meer mijn bezusaaT- en beroepsprocedtre tČgen het
strafontslag, akmede de Procedure tegen het Buntrapport. Het is helaas uele malen
uoorgelamen dat ik iry het geheel géén stukken, of zelfs geen antuoord. ontuing, of
een uerTegaand onuolledig dossier, of een (heel dun) onuolledig personeelsdossier
uit een uerkeerde Periode (niet uan 2oo5 tot en met 2oo7 maar uan 1975 tot en met



/'q\,

/^,

2oo4. at is helaas de uerHaring uoor een groot aantal uan de uerzoeken: ze wer-
denniet, of uerkeerd beanhpoord, en ikmoest ze dus telkenmale u)eer herhalen.

Na de uitspraak uan de Centrale Raad uan Beroep uan 19 maart 2c,15 inzal<e het
"Bunttapport" is de gemeente míj tot op heden in mi n priuacy en in mijn goede
nclam an reputatie blijum aantasten, en tot op heden ulord ik door B&W als "rolte
appel" neergezet. In plaats uan exq es o.i.d. is de gemeenteraad ertoe ouergegqan
een openbare raadsenqu te in de zin uan artikel 155a t/m l5gf uan de Gemeenteuset
te houden naar het personeelsbeleid uan de gemeente Zeuenaar ouer de periode
2oo2-2o75. In dat l<ader hebben B&W niet alleen het onbetameli ke en onrechtmati-
ge Buntrapport uerder uerspreid door het aan derden te uerstrelďcen zodat een nog
groter aantal mensen daar na maart 2c.15 alsnog kennis uan heeft lannnen nemen,
B&W hebben bovendien een nieuue onuolledige en getructe uersie uan mijn perso-
neelsdossier en allerlei aanuela)ante geuoelige persoonsgegeuens uanaf 1975 tot en
met 2075 aan de Enquétecommissie uerstrekt, inpapieren enin digitale uorrn. Mijn
klaehtschrift en mijn bezulaarschrift tegen deze uerstrelcking zijn beide gegrond
uerHaard op aduies uan de ombuds- en de bezulaarschrtftencommissie.

Hierbij kan nog worden uermeld dat na mijn kennisname uan dit naolr de Enqu te-
commissie gezondenpersoneekdossier,is gebleken dathet B&Wer alles aanhebben
gedaan om mij zo "zu)art" mogelijk te maken door plotseling een aantal uerualste,
zeer negatieue, funetioneringsuerslagen uit zool-zoo5 te produceren, met allerlei
denigrerende uitlatingen ouer mijn persoon en mijnfunctioneren. Dat dez,e uersla-
gen zijn uerualst, blijkt uit defunctioneringsuerslagen die in het kader uan mlin be-
roep tegen het strafontslag op zz januaň zolo aan de Rechtbank Arnhem ňjn ge-
zonden, Verschillertde uan de daarin owenomenfunctioneňngsuerslagen uit zool-
2oo5 hebben een geheel andere tel<st achter het uoorblad: ze zijn uitsluitendposť-
tieí.

Dat de lalsesňe na de uitspraak uan de Centrale Raad uan Beroep uan 79 maart
2015 zou zffn afgerond, rs dus onjuist. Zowel B&W als de gemeenteraad zijn inten-
sief enin het openbaar bezig geweest met mijn personeelslculestie: de hele openbare
raadsenqu te is erop gebaseerd, en dit is mij niet in de koude kleren gaan zitten.

Het is weliswaaĺ zo dat er na. het uttkomen uan het enqu terapport in juni zol7, in
het najaar uan 2017 enkele gesprel<ken hebben plaatsgehad na de motie in de ge-
meenteraad uan juli 2077, ľussen mi,jn aduocaat m ertlcele uertegenwoordigers uan
de gemeente, ulaaronder laatstelijk de heer mr. Jelle Zutennis uan Vijuerberg Juris-
ten uit Zoetermeer, muar op geen enkele wijze heb ikmij alckoord uerklaard om af te
zien uan mijn rechten om uan juňdische middelen gebruik te malcen. Drt rs ook ner-
gens ouereengekomen. Integendeel, en dit zou ook in strijd zijn met de regels erl de
geldende rechtsopuattingen, immers, ouerleg staat er nooit aan in de useg om
rechtsmiddelen aan te uenden. (Mqar zelfs al ulas het usel in een príuaatrechtelijke
ouereenkomst ouereengekomen, dan nog zou dit in beginsel niet in de weg hlnnen
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staan aan de uitoefeníng uan beuoegdheden die het besfilursrecht aan burgers
geeft.)

Helaas is er uit het ouerleg niets concreets gekomen, en ulederom wordt de schuld
uan het mislttlcken uan dit ouerleg klalckeloos door B&W in mijn schoenen gescho_
uen, gn ulord ik in de oPenbare gemeenteraadsuergadering uan 79 decembier 2017
wederom Publiekelijk "afgebrand" zander dat ik mij hiertegen koi uerdedigen. Ter
informatie kan hier nog usorden uermeld, dat er in de afhándeling uan schadeuer-
goeding aan de slachtoffers door B&W aanmaar li"íst á7 fuerlneŽnde) slachtoffers
een schadeuergoeding in het uooruítzicht ulas gesteld, maqr uiteindetí k btijki-nie_
mand een uergoeding te kňjgen of te hebben gelcregen.

Kort samengevat: ik maak geen misbruik van mijn bevoegdheid om shrlĺken op te
vTagen oP grond van de Wob. Mijn verzoeken in de afgelopen twee jaar (zor5 -zotz)
zijn zeer relevant e,n noodzakelijk geweest in het kader van de verhoren bť de enó
tecommissie (ik heb daarbij geen rechtsbiistand gehad,, en heb mi;n hele verdediging
zelf moeten voeľen. Dit kan onmogeldik worden geduid als "kwadetournŕ o.i.d.).

Het doel waaľĺIoor ik miin onderhavige verzoek heb ingediend is het ver
zamelen van inforrnatie en het schrijven van artikelen-err een boek, oveľ
misstanden in het personeelsbeleid bii de gemeenteľjke overheid. Het
trqiect dat ik in de afgelopen jaren heb doorlopen en ,oĺlr, eruaringen dieik heb oPgedaan bii de gemeent e Zevena.", 

"p"l.r, 
daarbii een belangľij_

ke rol.

Tot slot merk ik nog oP dat de bezr,vaarschriftencommissie mii ten onrechte verwijt
dat ikveelrnrldig onbegrensde wob- en \ťbp-verzoeken indien.

HoogachteDd,

mľ. P.H.M. Kempeľman
Vancouveľstraat 26
7oo7 GB Doetinchem
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Raadsvergadering: 5 juli 2017

ondenverp: ondezoeksrappoŕ enquétecommissie/afwikkeling arbeidsgeschillen oud_medewerkers
Raadsvoorstetnummer: Z 1 5t242o48

Toelichting:

ln de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 19 maart 20í5, ECL|:NL:CRVB:2015:930 enECL!:NL:CRVB:2015:_948 w.orot aaňgegeven dat ňet óoiágé van Burgemeester en Wethouders vande gemeente Zevenaar in zijn.org|ľi"t;"gens oä;ppel'|á'ni"n, zíjnde twee oud_medewerkers vande gemeente Zevenaar, is tékortgä;Óňät"n.

Dit heefr er uiteindelij.k toe geleid dat het P_&o ľleid van de gemeente Zevenaardoor eenenquétecommissie als bedóeld in artiká ísSa Gemé"r,té*št is ondezocht.
Uit het slotwoord, oagina 56, van het eindrapport van de enquétecommissie: .De commissie heeftdaarbij ervaren aaitä.oeeiräĺgil9 ,äňäe aideiosrelatie oij Jeeloud_medewerkers diepe wondenheefr geslagen, Vooral_d" *'l'äŕ"áiäp-ň"ää;";ä;äj"*"rx"r. 

diep gegriefd. ofschoon decommissie meent te kunnen vart.iéiiéň oat er ieréi;;Ď;i;r,r9en in gang zijn gezet, lijkt het besefbij huidig bestuur en ambtelijkáiói Órái.o"." pilniiii" i;il; cte gevolgen daarvan voormedewerkers nog onvoldoeňde Oä.gébdďá;"'""- 'ggv vli

Niet onwaarschUnlijk.is dat een serieuze excuses^val!e gemeente Zevenaar voor sommige oud_medewerkers nu na het eindrapport,Ŕäorenquéte p&óž-ávenaal en de behandeling van heteindraPPort in commissi" 
"n 'áää, 

tL i"äirort. Ďiiir r"šriäir"urenswaardig te noemen,

ľĹ'rľ;l':Íi#teBäffil",:'Ä: lľ"ľuders van Zevenaaris. in de hieĎoven beschreven

;5ffľ$ľiľtĺíhTnľff ::Tľť#ft #flĺĹffi [fr ĺ:::?Jxlíl,Tílfu ŕiä
De enquétecommissie.komt in het eindrapport op pagina 47 to

tĺi|fi ľil;m*ĺĺ*:iť::ruläii!io*näJ;dÉ"ii,;{!i:i,::fl S:ĺff.,"?ľ?Tľževenaar
onvoldoend; r"ňlŕ;'g ge'even aan de;"P,,.4^,.rylP;,1iq*r"lft:ĺ;;r,:11}ffi; "';:ľlľSTJr:ll*,lr"ĺrt;ľďjff {"fiľF*,äo"o"iänóä;;.d;b,rger,de
De gemeenteraad van.zevenaar wenst nu ľ d9l1langslepende aĎeidsconflicten, vele juridischeProcedures en het eindraPPoŕ n."-Ňnäuéte P&o Z"-"äňääIt" komen tot een, äennitieve,Íľfriľ"ľ.ľ3::i;:Ĺbi:.Jl,iärŠ:'.*-ľäáä:ä:il'.ters u ii ää-ň ĺ.ääoio",.hreven

*t*ttt



Draagt het college op:

1, De arbeidsgeschillen van de twee oud-medeĺrerkers genoemd in de uitspraken van deGentrale Raad van Beíoep van í9 maaŕ 2015, ECL!:NL:CRVB:2015:930 enECL|:NL:CRYB:2O15:948 met hen in een constructieve dialoog af te wikkelen zodat over en
ľe9I.1F]9 kwijting vo|gt ten aanzien van atle topende pró.äo,ň", 

"n 
uorJáringän waaronderde WOBMBP vezoeken.

2. De eventuele financiéte afwikkeling te dekken uit de Algemene Reserve.3, De afrĺikkeling af te ronden voor dä nerinoeiinj ňilG;eente Zevenaar en gemeenteRijnwaarden op í januari2018.

Ondertekening:
Zevenaar,4 juli 2017

De fractie van Lokaal Belang,
namens deze,

N. van Dellen
Fractievoorz itter

De fractie van het CDA,
namens deze,

J, de Nooij
Fractievoorz itter
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