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Onderwerp: Afhandeling klacht 

Geachte heer, mevrouw,  

Op 18 maart j.1 heeft u per  e-mail  een klacht en bezwaar ingediend wegens het "stelselmatig niet 

opleveren van WOB stukken". 

Bij brief van 29 maart j.1 heeft het college u gevraagd uw verzoek te specificeren; met name door aan te 

geven op welke stukken en op welke afspraken u doelt in uw klacht. 

Op 5 april j.l. heeft u per  e-mail  aan bezwaar@arnhem.ni  en aan mevrouw De Feijter, werkzaam als 

klachtencoordinator bij de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem, verzocht mevrouw De 

Feijter te laten vervangen door een andere klachtencoordinator met als reden dat u tegen haar een 

aangifte voorbereidt van één of meerdere strafbare feiten door haar gepleegd en dat hierdoor een 

belangenconflict ontstaat wanneer zij in de rol als klachtencoordinator uw klacht blijft behandelen. 

Voorts geeft u in uw  e-mail  aan dat de door mevrouw De Feijter bij brief gevraagde specificaties te 

vinden zijn in drie links die u in uw  e-mail  heeft opgenomen, te weten een link naar een door u ingediend 

bezwaar, een link naar een door u gegeven reactie op een ontvangstbvevestiging en een link naar een 

verzoek om een voorlopige voorziening. 

Wij berichten u dat wij uw klacht niet in behandeling nemen. 

Artikel 9.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt in lid 2.c "Het klaagschrift wordt ondertekend 

en bevat tenminste .... een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht". Wij stellen 

vast dat, ook na een verzoek om nadere specificatie van uw klacht, deze dermate algemeen is 

geformuleerd dat wij hier niet op in kunnen gaan. 

Bovendien merken wij het volgende op. 

Artikel 9.8 van de Awb stelt vervolgens in lid 1.1 "Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te 

behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging: 

c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden, 

d. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, enz. 
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Wij stellen ons op het standpunt, dat dátgene waarover u kennelijk wilt klagen, namelijk het kennelijk 

stelselmatig niet opleveren van WOB stukken, door u in zowel een bezwaarprocedure als in een 

voorlopige voorzieningprocedure bij de Rechtbank Gelderland wordt aangevochten. Gelet hierop zou het 

in behandeling nemen van uw klacht deze procedures doorkruisen wat, zo u begrijpt, niet wenselijk is. 

Uw klacht is gezien het bovenstaande niet ontvankelijk. 

Mocht u zich in dit oordeel niet kunnen vinden, kunt u zich via de volgende link wenden tot de Nationale 

Ombudsman: www.nationaleombudsman.nl. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens het c ege, 

J.F.es 

Afd ingshoofd Juridische Zaken 
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