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ONDERWERP

Beslissing op bezwaar Omroep Zeeland (facturen advocaatkosten) 

Geachte raadsleden,

Omroep Zeeland heeft onze gemeente in oktober 2017 gevraagd om een kopie van alle 
facturen van 2014 t/m 2016 van advocatenkantoren ten behoeve van rechtszaken. Wij 
hebben dit verzoek afgewezen met o.a. een beroep op de economische en financiële 
belangen van de gemeente. Wij waren op dat moment namelijk druk bezig met de 
voorbereiding van een aanbesteding voor juridische diensten en we verwachtten in de 
aanbesteding niet de scherpste aanbiedingen te zullen krijgen als wij de advocaatkosten 
voor rechtszaken over drie jaren bekend zouden maken. Dit omdat dan aan de inschrijvende 
partijen inzicht wordt geboden in de te genereren omzet en deze inschrijvers daar hun 
aanbiedingen op zouden kunnen aanpassen. 

Bezwaar 
Tegen deze weigering heeft Omroep Zeeland bezwaar gemaakt. Tegelijkertijd heeft Omroep 
Zeeland aangegeven niet langer de hele factuur te willen ontvangen, maar het totaalbedrag 
voldoende te vinden. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie heeft hierover op 4 juni 
jl. een advies uitgebracht. De commissie stelt allereerst vast dat het besluit duidelijk is 
onderbouwd. Uit het besluit komt voor de commissie duidelijk naar voren dat de gemeente 
veel waarde hecht aan de doelstellingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De 
commissie ziet echter vooralsnog niet in waarom de economische en financiële belangen 
van de gemeente die gediend worden met het besluit (tot weigering van de gegevens) in 
redelijkheid zwaarder hebben mogen wegen dan de belangen die gediend worden met 
openbaarmaking. De commissie adviseert het bezwaar van Omroep Zeeland gegrond te 
verklaren. 

Beslissing op bezwaar 
De bezwaarprocedure is bedoeld om de hele besluitvorming te heroverwegen. Mede gelet 
op het advies van de bezwaarschriftencommissie hebben wij besloten de gevraagde 
totaalbedragen op de facturen openbaar te maken. Wel zijn wij nog steeds van oordeel dat 
het een reëel risico is dat wij niet meer de scherpste aanbiedingen in de aanbesteding zullen 
krijgen. Over een zaak als dit (een gemeente aan de vooravond van een aanbesteding, 
waarbij facturen worden opgevraagd over een groot tijdsverloop) bestaat nog geen 
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rechtspraak. Het is dus niet ondenkbaar dat de rechter anders over deze zaak denkt dan de 
bezwaarschriftencommissie. 

Het is echter ook in het (financiële) belang van de gemeente dat er een einde komt aan deze 
procedure. Bovendien hechten wij ook veel waarde aan transparantie en openheid. Alles 
afwegende hebben wij daarom besloten een streep onder dit geschil te zetten en het 
bezwaar gegrond te verklaren. Een kopie van de beslissing op bezwaar voegen wij als 
bijlage bij deze brief. 

Stand van zaken aanbesteding 
Op dit moment is de (meervoudig onderhandse) aanbesteding in volle gang. Het doel van 
deze aanbesteding is het aangaan van raamovereenkomsten met juridische dienstverleners.  
Zodat we, als dat nodig, is op elk moment de juiste juridische partner kunnen inschakelen. 
Dit onder duidelijke afspraken over tarieven en kwaliteit. Gelijktijdig zorgen we voor een 
duidelijke interne procedure voor inkoop van juridische diensten, waardoor de 
managementinformatie verbetert. We verwachten met deze interne procedure ook te kunnen 
zorgen voor kostenreductie. 

Het college neemt nog voor het reces een beslissing over de aanbestedingsdocumenten. 
Eind september worden de offertes van de geselecteerde advocatenkantoren ontvangen. 
Wij verwachten vervolgens in november de aanbesteding volledig te hebben afgerond. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




