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Beslissing op bezwaarschrift Omroep Zeeland

Geachte heer van den Berge,

Bij brief van 23 oktober 2017 heeft u verzocht om verstrekking van kopieën van de facturen
van externe advocatenkantoren ten behoeve van rechtszaken waarin (ook) de gemeente
Vlissingen partij was van de jaren 2014 t/m 2016. Wij hebben dit verzoek bij besluit van 15
januari 2018 afgewezen. Tegen dat besluit heeft u bij brief van 25 januari 2018 bezwaar
gemaakt. Ten aanzien van uw bezwaarschrift heeft de bezwaarschriftencommissie op 4 juni
2018 advies uitgebracht. In deze brief leest u hoe wij op uw bezwaarschrift hebben besloten.

Advies commissie bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften heeft uw bezwaarschrift op 12 maart 2018 behandeld en
daarover een advies uitgebracht. Dit advies maakt integraal onderdeel uit van dit besluit en
treft u in de bijlage bij deze brief aan. De commissie bezwaarschriften adviseert ons het
bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Besluit
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. Concreet betekent dit dat wij besluiten
om niet contrair te gaan aan het advies (en daarmee niet om een rechterlijk oordeel te 
vragen) maar het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het 
bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Wel zijn wij nog steeds van oordeel dat het een reëel risico is dat wij niet de scherpste
aanbiedingen in de aanbesteding zullen krijgen. De commissie baseert haar advies 
daarnaast niet op jurisprudentie. Dat is ook niet mogelijk omdat deze zaak uniek is en er ten 
aanzien van de in deze unieke zaak relevante aspecten nog geen uitspraken zijn gedaan
door een rechtbank of Raad van State. Alle bekende rechtspraak gaat over situaties die niet 
volledig vergelijkbaar zijn met deze zaak. Het gaat in de rechtspraak bijvoorbeeld over de
facturen van advocaatkosten in één dossier. In deze zaak gaat het echter niet om één
dossier, of één korte periode, maar om alle facturen voor rechtszaken over drie 
achtereenvolgende jaren. Daarbij stond in geen van deze zaken het bestuursorgaan aan de
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vooravond van een aanbesteding van juridische diensten. Deze factoren maken deze zaak
anders dan de in de rechtspraak beoordeelde zaken en geven een afwegingskader dat nog
niet door enige rechter is getoetst. Jurisprudentie ten aanzien van de in deze zaak relevante
aspecten dient dus nog te worden gevormd. Dat maakt dat het zeker niet ondenkbaar is dat
wij in beroep of hoger beroep wel in ons gelijk worden gesteld.

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 ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Het advies van de commissie bezwaarschriften maakt integraal onderdeel uit van de 
motivering van dit besluit. De betreffende facturen zijn als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking een
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet tenminste het volgende staan: uw
naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u een beroepschrift
indient en de reden(en) waarom u een beroepschrift indient. U betaalt griffierechten voor het 
indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift zet de werking van dit 
besluit niet stop. Als u dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kunt u naast het 
instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank
Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA, Breda.
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