
c E ľ'!T ffi & !- ffi i:'} ;i'ŕ''s
vAt'-t ľ, ľ ľ'ltJ 'äp'

De Centľale Raad Van Beľoep
Postbus r6ooz
35oo DA Utľecht

Uw bľief van : 4 oktobeľ 2o:r3

Uw kenmeľk : CRvB ryl445 t/m ryĺ448 AW Roo6 9z

Edelachtbaľe heeľ' mevľouw' Doetinchem, { ľlovembeľ 2o:r3

Hieľbĺj tľeft u de gľonden aan van mijn beľoep tegen de uitspľaak van de Rechtbank oveľ-
ijssel van 27 iuni zo:r3.

1. In haaľ uitspľaakvan z7 juni zor3 is de Rechtbank oveľijssel in het beľoep :u,ĺgz3zondeľ
nadeľe motiveľing en ten onľechte volledig vooľbijgegaan aan de deskundigenľappoľten
en oveľige stukken die ik in dat beľoep op 24 oktobeľ 2oI2 aan de Rechtbank Zwolle-
Lelystad heb gezonden. Daaľom veľzoek ik u deze stukken alsnog bii de behandeling
Van miin hogeľ beľoep te betľekken.

z. op pagina 3 Van het uitgeweľkte pľoces-veľbaal van de Rechtbank staat: "Die schade is
ontstaan door de presentatie en de inhoud van het rapport Bunt. Voor gg'/, Iigt de oorzaak
in het rapport Bltnt."
ľ{et is van belan g deze passage toe te lichten. Vooľ mij staat vast dat het allemaal is be-
gonnen met het ľappoľt Bunt. De meeste schade is echteľ ontstaan dooľ de wiize waaľop
buľgemeesteľ en wethoudeľs daaľna van meet af aan met dat ľappoľt en met mii zijn
omgegaan. Dat heeft mii aľbeidsongeschikt en ziek gemaakt en allerlei andeľe schade
Veľooľzaakt. Koľtheidshalve veľwijs ik hieľvooľ naaľ de deskundigenľappoľten die ik als
bijlag 1, 2,3 en 5 bij miin bľiefvan z4 oktobeľ zo:rlaan de Rechtbank heb gezonden.

Vooľ een beknopte illustľatie Van de gang van zaken in de eeľste jaľen na de pľesentatie
van het ľappoľt Bunt veľwijs ik ook nog naaľ bijgevoegd beľoepsschľift Van 20 januaľi
zoog van mijn advocaat tegen het aan mii opgelegde stľafontslag. Dat beľoepsschľift
heeft geleid tot veľnietiging van dat ontslagbesluit (zie de uitspľaak van de Rechtbank
Aľnhem van 7 decembeľ 2o1o' gevoegd als bijlage gbij miin bľief van z4 oktobeľ zollaan
de Rechtbank Zwolle-Lelystad).

3. De Rechtbank oveľweegt ten onľechte dat de (onzoľgvuldige) pľesentatie van het ľaP-
poľt Bunt niet Van dien aaľd is geweest dat buľgemeesteľ en wethoudeľs de daaľin veľ-
vatte conclusies naast zich neeľ hadden moeten leggen.

De Rechtbank heeft hieľbij miskend dat de al dan niet bewuste "fouten'' die bii de pľe-
sentatie zijn gemaakt, niet als onbelangľijk kunnen woľden afgedaäD, maaľ Zwaaľ moe_
ten woľden meegewogen' aangezien de mogelijkheid tot veľbeteľing en Samenweľking
weľd ontnomen dooľ het in gľoepsveľband pľesenteľen van onwľikbaaľ vaststaande in-
dividuele conclusies, en dooľ een openbaľe bespľeking en beooľdeling, c.q. veľooľcleling
Van mijn ťunctioneľen als mens en ambtenaaľ. Ik veľwijs in dit veľband nadľukkelijk
naaľ de op rr maaľt zo13 ingediende pleitnota, en veľzoek u deze als hieľ ingelast te be_
schouwen.

De Rechtbank gaat eľ Veľdeľ ten onľechte aan vooľbij dat Vooľaf mondeling en schľifte-
lijk was vastgelegd dat Bunt in zijn ľappoľtage zondeľ mijn toestemming geen gegevens
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Zo|t veľmelden die tot mijn peľsoon heľleidbaaľ zouden zijn (zie de bľief van 29 augus-
tus 2oo5 die als pľoductie rz is toegevoegd aan bijlage 10 van miin eeľdeľbedoelde bľief
van z4 oktobeľ zon). Bii zijn pľesentatie en ook daaľvooľ en daaľna heeft Bunt die es-

sentiéle afspľaak totaal geschonden. Hii heeft zijn niet geveľifieeľde infoľmatie geens-
zins veľtľouwelijk behandeld, maaľ diľect gedeeld met het bevoegd gezag, sectoľdiľec-
teuľ, afdelingshooft, collega's van het juľidisch team, en lateľ ook met andeľ n, waaľon-
deľ de Aľbo Unie in novembeľ zoo5. In een lateľ stadium hebben ook buľgemeesteľ en
wethoudeľs het ľappoľt zondeľ enige ľechtvaaľdigingsgľond aan deľden veľstľekt.

De infoľmatie van Bunt aan het bevoe gd gezag stond haaks op de infoľmatie uit de koľt
daaryooľ oveľ mii aan het bevoegd gezag uitgebľachte beooľdelings- en functioneľings-
veľslagen. Dit had vooľ het bevoegd gezag op zijn minst aanleiding moeten zijn om de
betľouwbaaľheid en de deskundigheid van de heeľ Bunt te veľifiéľen' te meeľ ook omdat
aan Bunt nooit een schľiftelijke opdľacht is veľstľekt en geen infoľmatie oveľ zijn oplei-
ding, deskundigheid en achteľgľond bij het bevoegd gezag aanwezigwas.

Het is in stľijd met goed weľkgeveľschap om enigeľlei veľificatie van de handel en wan-
del van het eenmansbedľijf Bunt achteľwege te laten, vijf jaaľ lang net te doen alsof het
ľappoľt Bunt niet bestaat, en dan te volstaan met de conclusie dat Bunt onvoldoende
zoľgvuldig is geweest in de wi jre waaľop hii zijn ondeľzoeksľesultaten aan de afdeling
heeft gepľesenteeľd. Bunt is van meet af aan op alle fľonten onzoľgvuldig geweest en
buľgemeesteľ en wethoudeľs wisten dat of hadden dat kunnen weten en zijn daaľ veľ-
antwooľdelijk vooľ.

De op z5 febľuaľi zor3 dooľ mevľouw Van Loon van Capľa Advocaten aan de Rechtbank
oost-Nedeľland toegezonden inteĺviews die zijze|f meeľ dan zeven jaaľ na de pľesenta-
tie van het ľappoľt Bunt heeft gehouden met een dľietal (ex-)medeweľkeľs van de ge-

meente Zevenaaľ kunnen zekeľ niet woľden beschouwd als een veľificatie van feiten en
ook niet als een bevestiging van de betľouwbaaľheid en deskundigheid van de heeľ
Bunt.

Het is onbegľijpelijk dat buľgemeesteľ en wethoudeľs de betľouwbaaľheid, de ondeľ-
zoeksmethoden, de deskundigheid en conclusies van Bunt nooit hebben ondeľzocht en
dat de Rechtbank thans zondeľ meeľ aanneemt dat de weľkgeveľ de conclusies van Bunt
niet naast zich neeľ kon leggen. Het gaat niet slechts om de inhoud van het ľappoľt
Bunt, maaľ ook om de totstandkoming eľvan, D de manieľ waaľop de gemeente het
ľappoľt willens en wetens als 'bľeekijzer' heeft gebľuikt om van een weľknemeľ af te
komen.

Daaľnaast heb ik in mijn beľoepschľift en in de pleitnota teľ zitting van de Rechtbank
geschetst hoe beschadigend een deľgelijke 'openbaľe beooľdeling' ten oveľstaan van col-
lega's vooľ een weľknemeľ is, en hoe ik daaľondeľ lijd en schade oploop in mijn ľeputa-
tie en caľľičľe.

De Rechtbank oveľweegt veľdeľ dat een goed weľkgeveľ een zekeľe zoÍgplicht heeft en
dat een weľknemeľ enig ongemak of fľustľatie moet kunnen veľdľagen in een situatie
waaľin een ondeľzoek woľdt ingesteld om de oľganisatie op te schudden. De Rechtbank
gaat eľ in zijn oveľwegingen evenwel ten onľechte aan vooľbij dat een weľkgeveľ een
weľknemeľ niet willens en wetens in een vijandige en onveilige situatie mag manoeuvľe-
ľen' en daaruan was spľake vanaf het moment dat de heeľ Bunt weľd ingeschakeld (zie
de stukken die ik op z4 oktobeľ 2oL2 aan de Rechtbank heb gezonden).



5- Naaľ het ooľdeel van de Rechtbank schiet de ľappoľtage van Bunt -- andeľs dan dooľ de

teľ zitting gehooľde getuige is aangegeven niet te koľt. Dit ooľdeel is ten enenmale

onbegľi;pelijk, aangezien de Rechtbank hieľ ten onľechte, en zondeľ enige nadeľe moti-

veľing, vooľbij gaat aan het deskundigenľappoľt van de heeľ Kaľssen van SBI Oľganisa-

tieadvies (zie bijlage 5 bij de bľief van z4 oktobeľ zotz).

De Rechtbank oveľweegt volstľekt ten onľechte dat de concept-veľsie van het ľappoľt

Bunt dooľ ondeľgetekende op intľanet is geplaatst. Dit is peľtinent onjuist en ook de in

het dossieľ aanwe zige stukken bevatten niet het geľingste aanknopingspunt vooľ de

conclusie dat ondeľgetekende dit ZolJ hebben gedaan.

Hoewel de gemeente jaľenlang (tot eind zoo9) heeft ontkend dat eľ tibeľhaupt een

"Buntľappori'' b"stond, kwam de Centľale Raad in zoo9 tot de conclusie dat eľ wel een

ľappoľt Bunt bestond, en achtte de Raad het "op gľond van het veľhandelde teľ zitting

niei uitgesloten dat het (volledige) ľappoľt van Bunt dooľ andeľen dan uitsluitend het

sectoľhoofd en het afdelingshoofd is gele zeÍl" (zie uitspľaak CRvB van 12 novembeÍ zoog,

LIN BK389r).

Het inteľne mailveľkeeľ en de individuele mailboxen van medeweľkeľs mo ken onderdeel

uit van het interne automatíserings-netwerk van het gemeentehuis (het zogenaamde In-

tranet). De gemeente heeft bevesiigd dat de digitale veľsie van het ľappoľt Bunt uit de

mailbo*.r"r, Spruijt komt. Bunt heeft die concept-veľsie gemaild aan Wicheľson, die de-

ze heeft doorgl'''uild aan Spľuijt (zie pagin a 2 ondeľ a' van het pľoces-veľbaal van de zit-

ting van de Rechtbank van 11 maaľt zory). Zoa|s algemeen bekend, had tot deze mailbox

een iedeľ binnen de afdeling Handhaving toegang. Niet alleen de ciľca 25 vaste mede-

weľkeľs' maaľ ook stagiaiľes en inhuuľkľachten; niet alleen fulltime-medeweľkeľs, maaľ

ook paľttime-medeweľkeľs; niet alleen de medeweľkeľs van het juľidisch team, maaľ

ook de medeweľkeľs van het milieuteam, de medeweľkeľs van het bouwteam en alle

medeweľkeľs van de publieksbalie. Ook enkele andeľe afdelingen en sectoľen (o.a. ICT)

hadden toegang tot de mailbox van Spľuijt en konden de daaľin opgenomen beľichten,

ľappoľten en pľesentaties inzien, uitpľinten en kopiéľen zolang deze niet dooľ Spľuijt

waľen veľwijdeľd.

Dit beľoep is dan ook tevens geľicht tegen het ooľdeel van de Rechtbank dat de ľeputa-

tieschade niet aan de weľkgeveľ kan woľden toegeľekend, nu de gemeente het ľappoľt

Bunt "uitsluitend aan de betľokken medeweľkeľs en hun leidinggevenden heeft doen

toekomen en in de veľspľeiding buiten de kľing van diľect betľokkenen niet de hand

heeft gehad''. Zoals ondeľ punt 6 veľmeld, is de gemeente veľantwooľdelijk vooľ de ma-

nieľ waaľop dit ľappoľt via de mail 'te gľabbel' is gegooid (ro zijn buľgemeesteľ en wet-

houde'' "' 
bijvooľbeeld veľantwooľdelijk vooľ dat mevľouw Spľuijt het concept-ľappoľt

maandenlang in haaľ mailbox liet staan), il vooľ de veľspľeiding van het gehele ľappoľt

binnen en buiten de oľganisatie in de eeľste maanden na de pľesentatie en nog lang

daaľna.

oveľ de geclaimde ziektekosten oveľweegt de Rechtbank ten onľechte dat buľgemeesteľ

en wethoudeľs ľeeds kosten aan mii hebben veľgoed in het kadeľ van het eeľdeľ dooľ de

Rechtbank Aľnhem veľnietigde ontslagbesluit.
Dit hebben buľgemeesteľ en wethoudeľs niet gedaan, hoewel aľtikel

dit wel mogelijk maakt.
Dit aľtikel iuidt als volgt: Het college kan bepalen in welke niet eldeľs

schadeloosstelling en veľgoeding van kosten zullen woľden veľleend.
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9- ondeľ pľoceduľes nl92o en :ľ,l9zt heeft de Rechtbank aangegeven dat zij de oveľwegin-

gen van buľgemeesteľ en wethoudeľs vooľ hun weigeľing om bedoelde stukken te veľ-

stľekk 1, alsnog zo|J wegen in het kadeľ van pľoceduľe nl9z3. Zondeľ nadeľe motive-

ľing en ten onľechte heeft de Rechtbank dit niet gedaan.

op gľond van het voľenstaande veľzoek ik u mijn beľoep gegľond te veľklaľen en de

uitspľaak van de Rechtbank oveľijssel in pľoceduľe nl9z3 te veľnietigen.

Hoogachtend,

10.

ľ. P.H.M. Kempeľman
Vancouveľstľaat z6
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