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PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Namens het college heeft lnr. L.S. van Loon een verweerschľift ingediend.

Het beroep is behandeld teľ zitting van 5 februa 20l5, gevoegd met de gedingen tussen
paľtrjen met de nuÍnmers l3lľ3 10 Aw, l3l3470 AW en I4l2200 Aw. Appellant is
verschenen' bijgestaaľr door J.A. ten Hof. Het college heeft zichlaten veľtegenwoordigen door
mr. Van Loon, ľnľ. J, Zwennis, E. Geltink en Ínr. M.J.S. van Helden.

OVERWEGINGEN

1' 1. Appellant is 35 jaaľ werkzÍHn geweest als ambtenŕnr van de gemeente Zevenaar. Zijn
laatste functie was die van bouw- ell milieujurist bij de afĺleling Handhaving. In augustus
2005 is het bureau K verzocht om het functioneren van de afdeling Handhaving in kaaľt te
brengen met het doel de samenwerking te "ontstroeven'' en te professionaliseľen. De
bevindingen en voorstellen zijn aÍm de hand van veeľtien sheets (hierna: ľappoľt B)
gepresenteeľd door organisatieadviseur B. Een vljftiende sheet is toegespitst op de individuele
medeweľker en Íuul ieder van hen persoonlijk verstrelrÍ. Appellant is na de presentatie van
ľappoľt B een lange periode arbeidsongeschiktheid geweest.

l,2. Bij besluit van 13 februaľi 2008 heeft het college ÍLan appellant onvoorwÍnrdelijk
strafontslag verleend. Bij uitspraak van 7 december 2010 heeft de rechtbank Arnhem het
beroep van appellant gegrond verklaard en het ontslagbesluit henoepen. Hierbij is geoordeeld
dat geen sprake was van plichtsvetzuim zodat om die reden geen ontslag kon worden
veľleend. Het college heeft geen hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak , zodatdeze in
ľechte vaststaat. Koľt na terugkeer van appellant bij de gemeente ZevenaaÍ is aaĺr hem op zijn
verzoek FPU-ontslag verleend met ingang van 1 mei 20ll .

l.3. In de peľiode van 2008 tot en met20l0 heeft appellant het college diverse malen verzocht
om veľstrekking van documenten met betrekking tot zijnrechtspositionele situatie, in het
bijzondeľ afschriften van B&w-besluitadvi ezen. Door het colleg e zijnnaar aarrleiding van
deze venzoeken diverse besluitadviezen verstrekt. Op 14 juli2010 heeft appellant v"iocht om
toezending van een speciÍiek B&\ / besluitadvies uit 2005 of 2006 waaľin zou zijn
geadviseerd afscheid van hem te nemeÍl. op 20 augustus 2010 is ÍlÍltl appellant medegedeeld
dat dit advies niet bestaat. Bij besluit van 30 juni 20II (bestreden besluit l) heeft het college
het benĺaar van appellant ongegrond verklaaľd.

t.4. Bij bľief van 3 apľil 2009 heeft appellant verzocht het rappoľt B te diskwalificeren' op dit
vetzoek is bij besluit van 5 oktober 2010 afivijzend beslist' Voorts is hieľbij geweigeľd
Íuulsprakelijkheid te erkennen voor de door appellant als gevolg van het onderzo.ťgestelde
schade. Appellant heeft op 1 I november 2010 bezwaar gemaakt en op l9 jul i 20tI heeft hij
beroep ingesteld tegen de (fictieve) weigering (bestreden besluit}) van het college om op ii3n
bezwaarschrift te beslissen.
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1.5. Bij besluit van I I augustus 2AIl (bestreden besluit 3) is het bezwaar van appellant van
I I november 2010 ongegrond verklaard en is hem een dwangsom van 1,260,- toegekend.
Het beľoep van 19 juli 20l 1 is door de ľechtbank mede geacht te zijn gericht tegen het besluit
van 11 augustus 2011.

l.6. Bij bľief van 7 oktober 2010 heeft appellant het college venzocht hem afschriften te
verstrekken van de strftken die een rol hebben gespeeld bij het besluit van 5 oktober 20rc
waaľbij het college weigert aansprakelijl,.heid te erkennen voor de dooľ appellant geleden
schade. Blj besluit van 20 oktober 2010 is appellant medegedeeld dat er behalve het verzoek
van appellffit, de uitspraak van de rechtbank Aľnhem en de versie van het rappoľt B zoals
bekend blj appellant geen andere stukken aÍm het besluit van 5 oktober 2010 ten gľondslag
liggen. Bij besluit van 30 juni 20l 1 (bestreden besluit 4) heeft het college het bemĺaar van
appellant van 7 oktober 2010 ongegrond verklaard omdat, anders dan appellant stelt, er
slechts één versie van het rapport B aÍm het besluit van 5 oktober 2010 ten grondslag heeft
gelegen.

2. Bii de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen bestreden besluit 4
gegrond verklaard, het besluit van 30 juni 20II vernietigd en het bezwau tegen het besluit
van 20 oktober 2010 alsnog niet-ontvankelijk verklaaľd. Het beroep tegen bestreden besluit 1

is eveneens gegrond verklaaľd. Het besluit van 30 juni 20ll is vernietigd en het benllaar
tegen het besluit van 20 augustus 2010 is alsnog niet_ontvankelljk verklaaľd.
Het beroep tegen bestreden besluit2 is niet-ontvankelijk verklaard en het beroep tegen
bestreden besluit 3 is gegrond verklaaľd waaľbij het besluit van l 1 augustus 2OlI is veľnietigd
wegens onzorgrruldigheid in de totstandkoming ervan. De rechtsgevolgen zijnechter in stand
gelaten, omdat het bpsluit materieel op juiste gľonden berust. Hiertoe is oveľwogen dat door
het college is erkend dat de onderuoeksľesultaten van B op onzorgwldige wijze zijn
gepresenteeľd en dat het beter was geweest om de conclusies over individuele personen niet in
groepsveľband te presenteľen. De rechtbank acht de presentatie echteľ niet van dien aard dat
het college de daaľin vervatte conclusies naast zich neer had moeten leggell. De werkgeveľ
heeft een zotgplicht, maar de weľknemeľ moet enig ongemak of frustľatie kurľren veráragen.
Het rapport B schiet niet tekoľt en mocht prikkelend zijn. Het was bedoeld als quick scÍutvooľ
intern gebruik. Het rappoľt is niet door het college op intranet verspreid mÍnr door een collega
uit de mailbox van leidinggevende S gelicht. Dit kan het college niet worden tegengewo{pen.
Ten aatuien van de gestelde schade oveľweegt de ľechtbank dat de gestelde reputatieschade
niet aanhet college kan worden toegerekend nu het rappoľt B uitsluitend Íurn de betrokken
medeweľkers en hun leidinggevenden is verstrekt. De inhoud was niet buitenspoľig belastend,
zodatvoor vergoeding van psychische schade voldoende gľondslag ontbreekt.

3. Appellant heeft zichop hieľna te bespreken gronden tegen de aaĺrgevallen uitspraak
gekeerd.'

4. DeRaad komt tot de volgende beooľdeling.

4.l. Het hogeľ beroep ľicht zichmet name op bestľeden besluit 3. Volgens appellant is
immateľiele schade ontstÍlÍul' bestaarrde uit psychische schade en reputatiescľräde, door de
wijze waarop met het rappoľt B en (achteraf) met hem is omgegaan. Appellant is met het
college eens dat een werknemer enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen maar
vindt dat de werkgever een ambtenaar niet willens en wetens in een vijandige .n onveilige
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dienen te nemeÍl. Daaľmee is het college aansprakel'jk voor de dooľ appellant geleden schade

bestaaĺrde uit de aantasting van zijngoede naam. Appellant heeft op de voet van artikel 6:106

van het Bw ľecht op een naar billijkheid vast te stellen vergoeding van deze schade. De Raad
is van ooľdeel dat in de onderhavige uitspľaak voldoende genoegdoening is gelegen om het
geleden nadeel te compensereÍl.

4.I0. Dit betekent dat het hoger beroep van appellante in zovelre slaagt. De Raad zal de
uitspraakveľnietigen vooľ zoveÍ de rechtbank heeft bepaald dat het college niet Íumsprakelijk
is voor de aantasting van de goede naÍtm van appellante en doende hetgeen de ľechtbank had
behoren te doen het bestľeden besluit en het besluit van 5 oktobeľ 2010 in zoveffe veľnietigen
en appellante ondeľ veľwijzing nÍraľ het overwogene ondeľ 4.8 tot en met 4.10 van ďeze
uitspľaak ľehabiliteren.

4.ll . Voor zover appellant zich op het standpunt heeft gesteld dat hij de beschikking wenst te
krijgen over (verondeľsteld bestaarrde) andere veľsies van het ľapport B en over
(verondersteld bestaarrde) B&w_ besluitadviezen meľkt de Raad op dat niet gebleken is van
andeľe stukken die van belang kunnen zijn voor deze procedures of voor gerelateerde
beroepszaken van appellant. De aangevallen uitspraak komt voor wat betreft deze punten voor
bevestiging in aanmerking. Overigens ligt het ook op dit punt op de weg van appellant om als
gevolg van de hiervoor genoemde rehabilitatie verdere acties jegens zijn vooľInalig werkgever
achterwege te laten.

5. Tot slot bestaat aanleiding het college te veroordelen in de proceskosten van appellant.
Deze kosten worden vastgesteld op e 31,02 aan reiskosten.
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BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep

- vernietigt de aangevallen uitspraak vooľ zoveÍ dezebetrekking heeft op het bestľeden
besluit van 11 augustus 20ll;

- verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit van 11 augustus 20Il voor
z;over dit betrekking heeft op de aantasting van eer en goede nÍulm;

- herroept het besluit van 5 oktober 2010 in zoveÍTe, bepaaht dat appellant wordt
gerehabiliteerd zoals in ľechtsoverweging 4.8 is omschľeven en bepaalt dat deze uitspraak in
de plaats treedt van het vernietigde gedeelte van het bestreden besluit;

- bevestigt de aaľrgevallen uitspraak, vooľ zovet aangevallen' voor het oveľige;
_ bepaalt dat het college aan appellant het in hoger beroep betaalde gľiffierecht van in totaal

,239r- vergoedt;
- veroordeelt het college in de kosten van appellant tot een bedrag van 31,02.

Deze uitspraak is gedaan door A. Beukeľ_Tilstra ďs vootzitter en R. Kooper en M.T. Boerlage
als leden, in tegenwoordigheid van S.'W. Munneke als gnffier, De beslissing is uitgesproken
in het openbÍmľ op 19 maart 2015.

(getekend) A. Beuker-Tilstra

(getekend) S.'W. Munneke

"ffill


