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Geachte mevrouw Abresch,

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van de beschikking van het gerechtshof ingevolge het
ingediende klaagschrift ex artikel 12 vart het Wetboek van Strafuordering.

Voor de goede orde wijs ik u erop dat tegen een beschikking van het Gerechtshof inzake beklag ex
artikel 12 van het Wetboek van Strafuordering geen rechtsmiddel openstaat.

Over de inhoud kan niet worden gediscussieerd en verdere correspondentie hierover heeft derhalve
geen zin.

rwiik,
tief medewerker klachten niet-vervolging.

Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoering, opgenomen in een registratiesysieem van het gerechtshóÍ

's-Hertogenbosch.
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cERECHTSHOF's-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Klachtnumm er: Kl 410682

Beschikking van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van
ex arÍikel 12 van het Wetboek van Strafuordering van:

24 augustus 2015 inzake het beklag

W.J. van den Berge,
wonende te Dinteloord,
hienra te noemen: klager.

over de beslissing van de officier van justitie te Breda tot het niet vervolgen van:

D. Abresch, u,'onende te Steenbergen.
en

E.P.M. van der Meer. rvonende te Rozenburg.
hierna te noemen: beklaagden, en ieder afzonderlijk beklaagde,

beiden bijgestaan door mr. S. Visser, advocaat te Hendrik-Ido-Ambacht,

wegens schending van een rvettelijke geheimhoudingsplicht c.q. beroeps- of ambtsgeheirn.

De feitelijke gang van zaken.

Op 13 januari 2014 heeft klager aangifte gedaan van schending van een u'ettelijke
geheimhoudingsplicht, c.q. beroeps- of ambtsgeheim, beweerdelijk jegens hem gepleegd
door beklaagden; daarna heeft hij nog trvee aanvullingen op deze aangifte gedaan.

Bij brief van l0 september 2014 is door de hoofdofficier van justitie aan klager bericht dat de

zaak niet zal rvorden vervolgd omdat een ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert, mede
gezien het maatschappelijk belangenconflict rvaarin beklaagden hebben verkeerd.

Hierop heeft klager bij schrijven van24 november 2014 een klaagschrift ingediend bij het
hof, ingekomen ter griffie van het hof op 9 december 2014, meÍ het verzoek de vervolging te
bevelen.

De advocaat-generaal heeft in het schriftelijk verslag van2l januari20l5 het hof geraden het
beklag af te wijzen.

Op 7 april 201 5 is het klaagschrift in raadkamer van het hof behandeld in aanwezigheid van
klager. De advocaat-generaal heeft bij die gelegenheid gepersisteerd bij het schriftelijk
verslag.

Bij tussenbeschikking van 12 mei 201 5 heeft het hof bepaald dat beklaagden ingevolge
artikel l2e van het Wetboek van Strafuordering zal worden opgeroepen om te worden
gehoord over het in het beklag gedane verzoek en de gronden waarop dit berust.
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Op l4 juli 2015, op andere tijdstippen, is het klaagschrift door de raadkamer van het hof
telkens aparl behandeld in aanwezigheid van respectievelijk de beklaagde D. Abresch en de

beklaagde E.P.M. van der Meer. telkens bijgestaan door hun advocaat, mr. S. Visser te
Hendrik Ido Ambacht.

De advocaat-generaal heeft bij deze gelegenheid telkens gepersisteerd bij het eerder
ingenomen standpunt tot afti'ijzing van het beklag.

De beoordeling.

Klager heefl. in zi_in hoedanigheid van fractievoorzitter voor de PvdA en voorzitter van de
u erkgeverscomm issie r an de sriffie in de gemeente Steenbergen. op I 3 januari 2014 tegen
beklaagden aangiften gedaan ter zake van schending van een nettelijke
geheimhoudinusplicht. c.q. beroeps- of ambtsgeheim. als bedoeld in artikel 2J2vanheÍ
\\'erboek ran Strafrecht (hierna art. ijl \\'rSr.). Beklaagde Abresch en beklaagde Van der
\Íeer s aren toenterti jd r oorziner. respectie\ elijk griffier. r'an de commissie
lunciirrnerinesgesprekken bur-senreesler en raad in de -eemeente Steenbersen (hiema:
commissie ).

Later heeft hij nog nr ee aanvullinsen op deze aangifte gedaan.

De schending zou hebben bestaan uit:
- het ter inzage voorleggen aan alle raadsleden van de door de commissie voorhanden zijnde
stukken die zijn opgesteld en verkregen in het kader van de functioneringsgesprekken die de
commissie met de burgemeester heeft gevoerd.
- het door beklaagde Abresch op de agenda zetten ran het onder*erp functioneren ran de
burgemeester uaardoor. zo be-enjpt het hof. rertrouuelijke informatie uordt gedeeld met de
steunfracties. rr aaronder niet raads Ieden.
- het door beklaagde Van der lUeer publiceren van een brief \.an een zekere Borens. inu'oner
ran de -semeente Steenbergen. op het openbare gedeelte van het Raadsinformatiesrsteem
(Ris) ran de -eemeente. met in die brief reelreftrouuelijke informatie (uit de stukken
rondom het functioneringsgesprek met de burgemeester).
Door het op Ris plaatsen zou beklaagde Van der Meer rvederom haar -seheimhoudingsplicht
hebben geschonden.

Klager heeft zijn klaagschrift in raadkamer van het hof nader toegelicht. Hij heeft daar toen
onder meer -kort gezegd- gesteld dat het hern gaat om het algemeen belang dat is gemoeid
met het handelen van de gemeente.

Beklaagden zijn door de politie als verdachte gehoord. [n de kern komt hun verklaring er op
neer dat zij erkennen de betreffende feitelijke handelingen te hebben verricht en menen
daartoe gerechtigd te zijn gerveest.

Op 14 juli 2015 hebben beklaagden in raadkamer van het hof hun standpunt nader toegelicht.
Zij verklaren destijds naar eer en geweten te hebben gehandeld en onder tijdsdruk een keuze
te hebben moeten maken. Beklaagden gingen er van uit een hoger doel te hebben gediend in
het kader van een juiste informatievoorziening aan de gemeenteraad. opdrachtgever van de
commissie, met betrekking tot het besluit van de commissie de taak van de commissie neer te
leggen/teruggeven van de opdracht in verband met het gesprek dat op gaande was met de
commissaris van de Koningin.
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Onder voormelde tijdsdruk hebben zij toen besloten de stukken ter inzage te leggen en per
mailte versturen aan een beperkt aanÍal (3) raadsleden die niet in de gelegenheid waren om
stukken in te zien. Daarbij zijn zij er van uitgegaan dat met de nodige zorgvuldigheid zou
worden omgegaan met de verstrekte informatie in verband met het vertrouwelijk karakter
ervan. Dit mede gelet op het feit dat de raadsleden ingevolge artikel 25 van de Gemeentewet
een geheimhoudingsplicht hebben.

Het hof ovenveegt als volgt.

Art. 272 \\'r Sr. betreft de schending van vertrouwen door openbaarmaking van geheimen
11 aarvan men \\'eet of redelijkenrijs moet vermoeden dat men die moet bervaren uit hoofde
van (r'roeger) ambt. (r roe,eer) beroep of een rvettelijk voorschrift.

Artikel25 ran de -eemeente*et betreft het beu'aren van ryat kan u'orden aangeduid als
-gemeentelijke' 

-eeheimen door de leden van de gemeenteraad. De sanctie op de schending
van deze geheimen is te vinden in art. 272 WvSr.

Artikel E6- eerste lid- r'an de Gemeentervet geeft duidelijk aan dat de geheimhouding geldt en
in acht lrordt genomen door allen die bij de vergadering aanrvezig rl'aren en zelfs allen. die
r-an het behandelde ofde stukken kennis dragen.
De raad dient de geheimhouding op basis van artikel 25 van de Gemeentewet te

bekrachtigen.

De raad van de gemeente Steenbergen heeft in haar vergadering op 27 september 2012 de
verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad vastgesteld.
In artikel 6. eerste en vierde lid. 

"'an 
deze verordening staat onder het kopje

'Geheimhouding' r'ermeld:
1' lid: De commissie legt in elke vergadering. met toepassing van artikel 86 r'an de
Gemeenteuet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens
de gesprekken.
4d" lid: De commissie en haar leden verstreklien geen inzage in de verslagen noch informatie
daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van
de commissie, noch aan anderen, (. ..)

Thans is aan de orde de vraag ofdoor de hier door beklaagde(n) naar buiten gebrachte
informatie een schending van een geheim als bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van
Strafrecht betreft.

Vast staat en niet r,veersproken is dat:
a) de beklaagden ter inzage hebben voorgelegd aan alle raadsleden van de door de
commissie voorhanden zijnde stukken die zijn opgesteld en verkregen in het kader van de

functioneringsgesprekken die de commissie met de burgemeester heeft gevoerd en

b) de beklaagde Abresch het onderrverp functioneren van de burgemeester op de agenda
heeft gezet.

c) de beklaagde Van der Meer een brief van een zekere Bovens, inwoner van de gemeente

Steenbergen, op het openbare gedeelte van het Raadsinformatiesysteem (Ris) van de

gemeente heeft gepubliceerd, met in die brief veel vertrouwelijke informatie (uit de stukken
rondom het functioneringsgesprek met de burgemeester).
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Ad A.
Het hof over$'eegÍ dat uit het onderzoek in raadkamer en het voorhanden zijnde dossier naar
voren is gekomen. dat:
-de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen de commissie in het leven heeft geroepen en

aan deze commissie de opdracht heeft gegeven functioneringsgesprekken met de
burgemeester te voeren en daan'an verslag te doen aan de burgemeester en de Commissaris
van de Koningin.
-op 26 augustus 1013 de cornmissieleden hebben besloten hun taak als lid van de cornmissie
neer te leggen en hun opdracht terug te geven aan de gemeenteraad, omdat zij zich niet
serieus senomen r.oelden door de burgemeester nu zij afspraken niet rvas nagekomen en
rraardr-ror de leden geen vertrLru\\en meer hadden in een -9oede samenuerking met de

hurgemeester.
-in rerband mit ÈÈn gesprek dat op l7 augustus 2013 zou plaatsrinden tussen de

Cr-rmmissaris ran de Koningin en de raadsleden- de commissie hetvan belang en

n"-'odzakeliik achne dat alle raadsleden op de hoogre en op eenzelfde uijze geïnformeerd
zL-ruden ziin. Teuen die achtergrond besloot de commissie onder tijdsdruk stukken ter inza_ee

te letgen eo \s-r1--rfi5 per mail te \ersturen aan eÈn beperkt aantal raadsleden die niet in de
gelegenheid \\aren om stukken in te zien.
-de c,-''mmissie er daarbij ranuil is eegaan dat men met de nodige zorgruldigheid zou omgaan
met de rerstrekte informatie in verband met het vertrouuelijk karakter en'an.
In de mail, uaarbij als bijlage een brief rl'as gevoe-ed. n'aarin een beschrijving u'erd gegeven
van het proces dat tot de beslissing had geleid, stond ook vermeld dat de in de brief vermelde
dcrumentatie geclassificeerd rvas met'geheim'.

llet hof overweegt voorÍs dat het de taak van de commissie is om de gerneenteraad. die deze
commissie heeft ingesteld. te informeren indien de comrnissie haar opgelegde
taken'opdrachten niet meer naar behoren kan uitvoeren. Door het ter inzage leggen in de
genoemde stukken riilde de commissie haar beslissins nader onderbouuen richting de leden
van de gemeenteraad. De raadsleden. die van deze stukken kennis namen. dienden de
geheimhoudin-e enan op basis \an artikel 25 r'an de Gemeente\\'ette berraken.
Gelet daarop is. naar het oordeel r an het hof. het verschaffen van inzage niet gericht gerv'eest

op een geheim als bedoeld in artikel 272 WrSr.
Daar komt bij dat. zoals hien'oor oven!ogen. het ging om een bijzondere situatie en dat de
stukken met de nodige uaarborgen louter ter inzage zijn gelegd eniof per email zijn gestuurd
naar de raadsleden, waarbij vaststaat dat geen infonnatie buiten de kring van de
gemeenteraad terecht is gekomen. Dit betekent dat niet kan uorden gesproken van opzet
gericht op het schenden van een geheimhoudingsplicht.

Het vorenstaande leidt het hof tot het oordeel, dat niet aannemelijk is dat de strafrechter op
grond van die feiten en (bijzondere) omstandigheden tot veroordeling ter zake van een

schending van een rvettelijke geheimhoudingsplicht c.q. beroeps- of ambtsgeheim van
beklaagden dan wel één van hen zal kunnen komen.

AdBenC.
Voor zover de klacht tevens behelst dat beklaagde Abresch en/of beklaagde Van der Meer
een vvettelijke geheimhoudingsplicht c.q. beroeps- of ambtsgeheim hebben geschonden door:
-Ad B. Abresch: het op de agenda zetten van het onderw'erp functioneren van de
burgemeester waardoor vertrouwelijke informatie rvordt gedeeld met de steunfracties,
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waaronder niet raadsleden,
-Ad C, Van der Meer: het publiceren van een bedoelde brief van een zekere Bovens op het
openbare gedeelte van het Raadsinformatiesysteem (Ris) van de gemeente,

overweegt het hofhet volgende.

Uit de stukken van het dossier blijkt niet dat:
Ad B: door het enkel op de agenda zetten van het onderwerp
Ad C: door het enkel melding maken van bedoelde brief op het Ris
de beklaagde(n) zelf de geheimhouding van vertrouwelijke stukken zou(den) hebben
geschonden.

Het hofovenveegt voorts dat, al zou door het onder A, B ofC bedoelde handelen toch
vertrouwelijke informatie ter kennis zijn gekomen van personen, waaryoor deze informatie
niet rvas bedoeld, dan gekeken dient te worden naar de concrete omstandigheden van het
geval.
Zoals hien'oor onder Ad A is ovenvogen was hier sprake van bijzondere omstandigheden,
die maakten dat zij met hun verweten handelen een hoger belang dienden, te weten het tijdig
en grondig informeren van (burger)raadsleden.
Mede gelet daarop acht het hof een venolging van beklaagde Abresch en/of de beklaagde
Van der Meer. niet opportuun.

Gelet op het vorenstaande dient het beklag te worden afgewezen.

De beslissine-

Het hof wijst het beklag af.

Aldus gegeven door
mr. W.E.C.A. Valkenburg, voorzitter,
mr. F. van Beuge en mr. E.F.G.M. Gelderman. raadsheren.
in tegenwoordigheid van A. van Baast, griffier,

op 24 augustus 2015.

Mr. F. van Beuge is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

J,_u,
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Mr.EË6.Íh, kldret^o,.\is buiien staat t!/deze
#r=Xteslissing mede te ondertekenen

Voor afschrift
De GritÍier

Tegen deze beslissing staat geen gewoon rechtsmiddel open.
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