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Onderwerp

Advies inza ke kla cht La ndelijk bestuur PSP'92 f PS van Noord-Bra ba nt
Datum
19 april 2017
Ons kenmerk

Geachte Provincia le Sta ten,

C2205651/4176753
Uw kenmerk

Inleiding

Contactpersoon

Bij ma il va n 7 ma a rt 2 0 1 7 heeft de heer Ba rends, Mierlostra a t 4 3 , 6 8 4 4 D W

R.G.L. Trieling

Arnhem (hierna te noemen: indiener), na mens het Landelijk bestuur va n PSP'92

Telefoon

(hierna te noemen: kla ger), een klacht bij u ingediend. Het betreft het niet

(073) 680 8725

kunnen a a nbieden va n een petitie en de ter zake met de Statengriffie gevoerde

Email

contacten.

rtrieling@brabant.nl
Bijlage(n)

Procedureel
De commissie is in het bezit gesteld va n de achterliggende stukken en heeft
partijen op 10 april 2 0 1 7 gelegenheid gegeven hun standpunten mondeling toe
te lichten. Hoewel da a rtoe behoorlijk uitgenodigd, is van de zijde va n indiener
en kla ger niema nd verschenen. Het verslag va n deze hoorzitting is bijgevoegd.
De commissie geeft u thans a dvies over de op de kla cht en onderscheidene
klachtonderdelen te nemen beslissing(en).
Ontvankelijkheidsroets
Volgens a rtikel 9 : 4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna : A w b ) zijn de
artikelen 9:5 tot en met 9 : 1 2 van de A w b niet van toepassing indien een
schriftelijke kla cht niet betrekking heeft op een gedraging jegens de kla ger zelf.
Voorts wordt op grond va n artikel 9 : 4 van de A w b enkele a ndere
ontvankelijkheidsvereisten gesteld. Mocht het klaagschrift niet voldoen a a n een
van de vereisten va n artikel 9 : 4 van de A w b , da n mag dat niet leiden tot het niet
behandelen va n de klacht. Alsda n geldt de verplichting de klacht te beha ndelen
overeenkomstig de algemene norm va n artikel 9:2 van de A w b (behoorlijke
klachtbehandeling).
De heer Ba rends heeft uitdrukkelijk en uitsluitend na mens het Landelijk bestuur
van de PSP'92 de klacht ingediend. Da a rmee wordt de stellige indruk gewekt
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dat het Landelijk bestuur van de PSP'92 de onderhavige gedraging waarover

Datum

wordt geklaagd, beschouwt als een gedraging gericht jegens dit bestuur. Alsdan

19 april 2017

wordt een indiener gewezen op het eventueel ontbreken van een machtiging.

Ons kenmerk
C2205651/4176753

Bij e-mailbericht van 17 maart 2 0 1 7 heeft deze commissie indiener gewezen op
het ontbreken van een machtiging of bewijsstuk van
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit is nogmaals herhaald in de op 2 0 maart
2 0 1 7 verzonden schriftelijke ontvangstbevestiging, waarbij is aangegeven dat
de commissie tijdens de te houden hoorzitting zal vragen naar een machtiging
van het Landelijk bestuur van PSP'92.
Tijdens de hoorzitting van 10 april 2 0 1 7 is geconstateerd dat de gevraagde
verklaring, vanwege de afwezigheid van indiener en klager, bij die gelegenheid
niet kon worden overgelegd. Bij brief van de commissie van 11 april 2 0 1 7 ,
verzonden op diezelfde datum, is de indiener dan ook nogmaals verzocht om
uiterlijk op 17 april 2 0 1 7 een machtiging te overleggen.
Bij mailbericht van l ó april 2 0 1 7 is door de heer Barends een uittreksel van de
Kamer van Koophandel overgelegd waaruit kan worden opgemaakt dat de
heer Barends per 1 januari 2 0 1 7 als voorzitter van de PSP'92 alleen/zelfstandig
bevoegd is.
N u de klacht kan worden behandeld met toepassing van de artikelen 9:5 tot en
met 9:12 van de A w b , komt deze commissie tot de volgende inhoudelijke
overwegingen en advies.
Bejegening
Indiener benoemt een aantal bejegeningsaspecten. W i j laten deze de revue
passeren en geven daarover ons advies in het navolgende weer.
Aanbieden petitie, artikel 5 v a n de Nederlandse G r o n d w e t , een goede
organisatie en meedenken n a a r oplossingen
Indiener stelt dat hem, in strijd met artikel 5 van de Grondwet, wordt onthouden
om een petitie aan Provinciale Staten van Noord-Brabant aan te bieden.
Artikel 5 van de Nederlandse Grondwet luidt: "leder heeft het recht verzoeken
schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen".
Dit artikel geeft eenieder het recht zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot
een betrokken overheidsinstantie te richten.
O p de Brabantse website www.brabant.nl is voor eenieder kenbaar hoe de
gang van zaken bij het willen aanbieden van een petitie verloopt. Zo is vermeld
dat de Statengriffie een voorstel doet over de wijze en het moment van
aanbieding.
Uit het verweerschrift met bijlagen maakt de commissie op dat er op een
Statendag ruimte is voor een aanbiedingsmoment van een petitie of rapport, en
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dat het uitgangspunt bij de samenstelling van een Statendag is het aantal

Datum

bijeenkomsten en aanbiedingsmomenten zoveel mogelijk in balans te houden.

19 april 2017

Voorts vindt publicatie van de dagindeling in principe tien dagen voor de

Ons kenmerk

Statendag plaats, zodat fracties tijdig de gelegenheid wordt gegeven om hun

C2205651/4176753

woordvoering en aanwezigheid in te richten.
De commissie maakt uit de stukken op dat de dagindeling voor de Statendag
van 17 februari 2 0 1 7 al was gepubliceerd toen indiener zich op 13 februari
2 0 1 7 per mail van 18.00 uur aanmeldde om een petitie in te dienen. Bij
mailbericht vanuit de Statengriffie aan indiener d.d. 15 februari 2 0 1 7 werd
aangegeven dat de eerstvolgende Statendag stond gepland op 10 maart 2 0 1 7 .
Daarop heeft indiener dezelfde dag per e-mailbericht gereageerd met de
mededeling akkoord te gaan met het laten inplannen van de aanbieding van de
petitie op 10 maart 2 0 1 7 . Bij e-mailbericht van 2 0 februari 2 0 1 7 verzocht de
Statengriffie aan indiener om uiterlijk 22 februari 2 0 1 7 te reageren op de vraag
of hij de petitie op 10 maart 2 0 1 7 wenst aan te bieden, aangezien die week de
dagindeling voor de Statendag zou worden gepubliceerd. Hierop heeft de
Statengriffie geen reactie ontvangen, althans blijkt een reactie niet uit de stukken.
Bij e-mailbericht van indiener aan de Statengriffie van 7 maart 2 0 1 7 vroeg
indiener of het aanbiedingsmoment van de petitie is ingepland. Van de zijde van
de Statengriffie is toen meegedeeld dat, in reactie op het van de zijde van de
Statengriffie op 2 0 februari 2 0 1 7 verzonden e-mailbericht, geen reactie is
ontvangen, en is tevens aangegeven dat het aanbiedingsmoment niet meer te
organiseren viel. Daarop heeft indiener per e-mailbericht de onderhavige
klachtbrief namens klager ingediend.
De commissie maakt uit de stukken op dat ten tijde van het opstellen en
verzenden van het e-mailbericht aan indiener d . d . 2 0 februari 2 0 1 7 blijkbaar
het aan de Statengriffie gezonden mailbericht van 15 februari 2 0 1 7 over het
hoofd is gezien. Dit wordt door de Statengriffie erkend en is volgens de
Statengriffie te wijten aan het in een verkeerde map plaatsen van dit emailbericht. De Statengriffie heeft, bij monde van de heer Deneer, hiervoor
excuses aan indiener aangeboden op 10 maart 2 0 1 7 (zijnde de hierna te
melden Statendag w a a r o p de petitie feitelijk is aangeboden). De commissie stelt
tevreden vast dat de Statengriffie die fout zo snel mogelijk heeft hersteld, dat een
dergelijke fout zich blijkbaar niet eerder heeft voorgedaan, en dat de
afgesproken werkwijze met betrekking tot de mailbox nogmaals binnen de
Statengriffie onder de aandacht heeft gebracht om dergelijke fouten te
voorkomen.
De commissie constateert echter ook dat indiener zelf de nodige duidelijkheid
had kunnen brengen, door inhoudelijk en binnen de gestelde termijn te reageren
op het naar hem gezonden mailbericht van 2 0 februari 2 0 1 7 . Dat had wellicht
deze formele klachtprocedure hebben kunnen voorkomen.
De commissie maakt uit de hoorzitting en de stukken op dat indiener, althans de
heer Barends namens de Gelderse PSP'92, op 10 maart 2 0 1 7 in de
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gelegenheid is gesteld de petitie 'De Gelderse Brabantagenda' persoonlijk te

Datum

overhandigen aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Die overhandiging

19 april 2017

heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden. O o k komt de commissie uit de stukken

Ons kenmerk

en het verhandelde tijdens de hoorzitting tot het oordeel dat de Statengriffie met

C2205651/4176753

de nodige voortvarendheid en welwillend - al voordat de klachtbrief werd
ingediend - alsnog kans heeft gezien om het aanbiedingsmoment op de
Statendag van 10 maart 2 0 1 7 voor indiener mogelijk te maken. Hoewel de
commissie kan begrijpen dat indiener in deze desondanks een andere beleving
had bij met name de op 7 maart 2 0 1 7 gevoerde e-mailwisselingen tussen hem
en de Statengriffie, oordeelt zij dat de klacht op dit aspect ongegrond is.
Informatie over de petitie en de reden van aanbieding is nodig om Statenleden
genoegzaam te informeren.
Gezien het vorenstaande komt de commissie tot het oordeel dat aan de klacht is
tegemoet gekomen met het daadwerkelijk aanbieden van de petitie op 10 maart
2 0 1 7 , en dat geen sprake is van enige strijd met artikel 5 van de Nederlandse
Grondwet. Immers, indiener resp. klager heeft de petitie kunnen aanbieden,
waarmee dit grondrecht is gerespecteerd. De commissie tekent ten overvloede
aan dat artikel 5 van de Grondwet niet rept over een termijn of over het
persoonlijk indienen.
Ook op dit onderdeel is de klacht ongegrond.

Advies:
De commissie adviseert u de klacht ongegrond te verklaren, en klager
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9:12 van de Algemene wet bestuursrecht
van uw beslissing(en) in kennis te stellen.

Overdracht dossier
Onze taak als commissie voor klachten en verzoeken is met het uitbrengen van
dit advies over de klacht beëindigd. W i j verzoeken u de verdere afhandeling
van dit dossier over te nemen. Het is van belang dat u bij de bekendmaking van
de klacht ook zorg draagt voor toezending van dit advies, alsmede het verslag
van de hoorzitting, aan partijen.

Afschrift beslissing op klacht
U dient een afschrift van de beslissing op de klacht te zenden aan het
secretariaat van de Commissie voor klachten en verzoeken.
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W i j vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Datum
19 april 2017

De Commissie voor klachten en verzoeken,

Ons kenmerk

namens deze,

C2205651/4176753

de voorzitter,

de secretaris,

N . Heijmans

mr. R.G.L. Trieling

í
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