
IJitspraak

A.

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team bestuuľsrecht
Zittingsplaats Zwolle
Registratienummers: Awb zwo l2/g2} tot en met lZ/923

uitspraak Yan de meetvoudige kamer in de zaken tussen

mľ. P.H.M Kemperman'
wonende te Doetinchem, eiser,
gemachtígde: Y.P.J. Drost,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaaľ' verweerdeľ.

Pľocesverloop

Eiser heeft tegen verschillende beslissingen van verweerder beroep ingesteld. Deze beroepen
ztjn onderzochtter zittíng van l l maart 2al3, alwaar eiser is veľscľ'.nán, brjgestaan door-zijn
gemachtigde. Veľweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. L.S. van Loon en
mr- E.J. van de Berg. Ter zitting is op verzoek van eiser als getuige gehoord: mr. T. Carssen.

Overwegingen

I . Met ingang van I januari 2013 is de Wet herziening gerechtelijke kaart (Staatsblad
2012,313) in werking getreden, als gevolg waarvan de beroepen teľzitting zljnonderzocht
door de rechtbank oostNedeľland, zittingspla ats Zulolle. Met ingang uunl airil 2013 is de
zogeheten Splitswet (Staatsblad 2012,666) in werking getredeno waardoor hei
aľľondissement oost-Nederland is gesplitst in de arrondissementen Geldeľland en oveľijssel.
Als gevolg hiervan wordt in deze beroepen uitspraak gedaan door de rechtbank oveľijsJel.

2. Eiser is ingaande l november 1975 als ambtenaaľ in dienst getreden bij de gemeente
ZevenaaÍ- Laatstelijk was hij daar werkzaamals bouw_ en milieujuľist bij dl afĺĺeling
Handhaving.

In augustus/september 2005 heeft verweerder een ondeľzoek ingesteld naar
samenweľkingspľoblematiek binnen de afcleling Handhaving. Hit ondeľzoek is uitgevoerd
door L. Bunt van Bureau KBB&T, waatvan de ľapportage op l8 oktobeľ 20a5 aan de daaľbij
betrokkenen - waaronder eiser _ kenb aar is gemuuŔt in de ,ro* van sheets.

Het beroep l2l9-ä

Eiser heeft verweerder rond maart/april 2008 verzocht om verstrekking van verscheidene



Registratienummer: Awb zwo 12/920 tlm lzl9z3 blad 4ĺ7

In hetberoep 12/92?

In zijn beroep tegen het uitblijven van een beslissing op ztjn bezwaar van l l novembeľ 20l0
heeft eiser gevoľderd dat de rechtbank verweerder, onder het stellen van een termijn en een
dwangsom, opdraagt om alsnog op zijn bezwaar te beslissen. Met de beslissing van
l l augustus 20l l is verweerder aan die vordering geheel tegemoet gekomen. Verweerdeľ
heeft immers alsnog op eisers bezwaar beslist en aande overschrijding van de beslistermijn
zelf een dwangsom verbonden. Nu eiser in hetberoep tegen verweerdeľs fictieve weigering
niet meer of anders heeft gevoľderd, concludeert de rechtbank, dat eiseľs belang aan dat
beroep is komen te ontvallen. Ter zittingheeft eiser ook bevestigd dat in dat beroep geen
procesbelang meeľ resteert. De rechtbank oordeelt dan ook, dat dit beroep niet-ontvankel'jk
dient te worden verklaard. Omdat verweerder ten tijde van het instell"n uun het beroep de
beslistermijn inzake eiseľs bezwaar onmiskenbaaľ heeft overschreden zal de rechtbunĹ
veľweerdeľ gelasten het door eiser in dat beroep betaalde griffrerecht aan hem te vergoeden.
De vraag of verweerder teľzake hiervan tevens dient te woľden verooľdeeld tot vergolĺing
van de proceskosten zal de rechtbank beoordelen in het licht van eisers beroep tegen
verweerders besluit van I I augustus 201 I .

In het beľoep l2l923

Ten aanzien van het besluit van I I augustus 201 l, waarbtj verweerder zijn beslissing - om
het onderzoek van Bunt naar wijze van totstandkoming, inhoud, presentatie en uitkomsten
niet te diskwalificeľen en geen aanspľakelijkheid te erkennen voor de dooľ eiser gestelde
geleden schade - in bezwaar heeft gehandhaafcl, oordeelt de rechtbank als volgt.

Uit het op dat besluit betrekking hebbende advies van de Adviescommissie voor de
behandeling van bezwaarschriften (hierna: Adviescommissie) is de rechtbank gebleken, dat
de sheets van Bunt, waaľin de wij ze vantotstandkoming en zijn conclusies ten aan zienvan
zijn ondeľzoek zijn weeľgegeven, door verweerder niet aan de Adviescommissie ter hand
zijn gesteld. Teľ zitting heeft verweerder erkend dit te hebben verzuimd. De rechtbank
concludeert daaruit dat aan het advies van de Adviescommissie alsmede verweerders daarop
gebaseerde en overeenkomstige beslissing op eisers bezwaren van I I augustus 201I een
onzorgvuldigheid kleeft. Eisers beroep daartegen dient op gľond van dit verzuim gegrond te
woľden verklaard en het besluit dient te worden vernietigd.

Eiser heeft gesteld, dat hij het onderzoek van Bunt alsmede de wijze waarop diens rapportage
tot stand is gekomen als zeeÍ diffamerend heeft ervaren. Naar de visie van ei'.. heeft 

-

verweerdeľ - door eiser daarin niet te ľehabiliteren en het onderzoek van Bunt niet te
diskwalificeren - zijn zorgplicht jegens eiser als goed werkgever, alsmede de norm als
gegeven in artikel 6: 106, eerste lid, onder a en b van het Burgerlijk Wetboek, geschonden en
heeft verweerder hem in zijn peľsoon en eer aangetast en zijigoéd" naam geschaad.

De rechtbank constateert ten aanzien hiervan vooraleerst, dat verweerder in zijn pľiĺnaiľe
besluit van 5 oktober 2aI0 reeds heeft eľkend dat Bunt zijnonderzoeksresultaten aan de
afcleling' waar eiser voorheen weľkzaam is geweest, op onzorgvuldige wijze heeft
gepresenteerd. Verweerder neemt daawan ook afstand door te erkennen dat het beter was
geweest als de conclusies van Bunt die op individuele personen betrekking hadden, níet in
groepsverband waren gepresenteerd.

De rechtbank acht die presentatie Van de onderzoeksľesultaten echteľ niet van dien aard, dat
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Het beroSp l2l920

op 7 oktober 2010 verzoekt eiser verweeľder om hem afschriften te verstrekken van de
stukken die een rol hebben gespeeld bij verweerders besluit van 5 oktober 2010, waarin
verweerder weigert aanspľakelijkheid te erkennen voor door eiser geleden schade. Bij besluit
van 20 oktober 2010 deelt verweeľder eiser mede, dat behoudens eisers verzoek, de uitspraak
van de ľechtbank Arnhem van l juli 2010 en de versie van het rapport van Bunt, die hem
reeds eerdeľ is verstľekt, geen andere stukken aan het besluit van 5 oktober 20]t0 ten
grondslag hebben gelegen. op 28 november 2010 maakt eiser tegen dit ondeľdeel Van het
besluit van 20 oktober 2a|0 bezwaar. Bij besluit van 30 juni 20ll heeft verweeľdeľ eisers
beml'aar van 7 oktober 20l0 ongegrond verklaard. Daaľtoe heeft verweerder oveľwogen' dat
anders dan eiser stelt bij verweerder slechts éénversie van het rappoft van Bunt aan het
besluit van 5 oktober 2010 ten grondslag heeft gelegen. op 3 l jutí zo l t heeft eiser tegen dit
besluit beroep ingesteld.

3. De rechtbank overweegt als volgt.

Ín de beroepen l2/9?l en 12/920

De strekking van eisers beroepen tegen veľweerders beslissingen van 3Qjuni 20l l is om de
beschikking te verkľijgen over de (verondersteld bestaande) andeľe versies van de rapportage
van Bunt en over het (veľondersteld bestaande) B&w-besluitadvies. Niet gebleken ii bat
eiser zichbij zijn specifieke Verzoeken daartoe bíj verweerder heeft beroepen op of heeft
verwezen naar de Wet openbaarheid van bestuur,zodat het er voor moet worden gehouden
dat die verzoeken zijn gedaan in het kader van artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht
en met het oog op de afwikkeling van zijn verzoek oĺn het onderzoek van Bunt te
diskwalificeľen. De rechtbank wijst er daaľbtj op dat het recht van de indiener van een
bezwaaľ_ of beroepschrift op inzage in alle op de zaakbetrekking hebbende stukken in het
algemeen minder beperkt is dan het informatierecht van de burgér ingevolge de Wet
openbaarheid van bestuur. Nu eiser afzondeľlijk beľoep heeft ingesteĺd tegén verweerders
weigering om aansprakelijkheid te eľkennen voor mogelijk dooiľ'et rapport Van Bunt
Veroorzaakte schade, dient de beoordeling van de vraag of aan die uesĺiising de juiste
gegevens ten grondslag zijn gelegd - waaronder onder meer moet worden begrepen of deze
is gebaseerd op dejuiste versie van het rapport van Bunt- binnen het kader van die
pľocedure te worden getoetst.

Verweerders weigeringen om eiser andere niet aan hem bekende versies van het ľapport Bunt
en het (verondersteld bestaande) B&w-besluitadvies te verstrekken worden in een deľgel'jke
situatie naaľ vaste jurisprudentie niet aangemerkt als besluiten waartegen afzonderlijk
bezwaar of beroep openstaat. Verweerder had eiser in de daaľtegen afzonderlijk ingediende
bezwaľen dan ook niet-ontvankeltjk moeten verklaren en de inhoud daarvan moeten wegen
bij de besluiworming rond de veľzochte diskwalificatie van het ondeľzoek van Bunt. Hieruit
volgt dat verweeľdeľs beslissingen van 30 jun i 2a1 l rechtens onjuist zyn. Eisers beroepen
daartegen dienen mitsdien gegľond te worden veľklaaľd en die beslíssingen dienen te worden
vernietigd. De rechtbank zal de door eiser terzake ingediende bezrvaren ulrnog niet-
ontvankelijk verklaren en de door verweerder aan zijnweigeringen ten grondslag gelegde
overwegingen alsnog wegen in het licht van verweerders béslissingen over de diskwalificatie
van het rapport Bunt.
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documenten met betrekking tot zijn rechtspositionele situatie. Op 2l mei 2008 heeft
verweerder eiser medegedeeld, dat de gevľaagde informatie al is veľstrekt, gedeeltelijk niet
voorhanden is en voor het overige niet wordt verstrekt. Op 24 juli 2008 heeft verweerder een
deel van de informatie alsnog verstrekt. Op 4 november 2008 heeft verweerder nog een
drietal bewerkte besluitadviezen aan het college van burgemeester en wethoude.r (u..der:
B&W-besluitadvie zen) aan eiser verstrekt.

Op l7 november 2008 heeft eiser verweerder verzocht om afschriften van alle B&W-
besluitadviezen uit de periode van l januaľi 2005 tot 3 april 20a7,@rzake waarvan
verweerder na naspeuringen eiser alsnog op l februariZal0 een ťweetal B&W_
besluitadviezen, namelijk die van 9 mei 2A06 (206.2437) enZTjuni 2A06 G06.432g), heeft
toegezonden.

In een beľicht in de Gelderlander van 20 ťebruari 20a9 stond verTneld, dat volgens de
burgemeester van Zevenaat "de bevindingen van Bunt in 2006 tijdens een nďw_vergadering
zijn bespľoken''. Naar aanleiding daarvan heeft eiser verweerder op ?0 februari 2009 op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur veľzocht om toezending van het betľeffenä.
B&W-besluitadvies met achterliggende stukken en sheets. Op 3 februari 2010 heeft
verweerder eiser medegedeeld, dat bedoeld B&W-besluitadvies van 9 mei 2006 eerder aan
hem is toegezonden en dat overigens behoudens de reeds bekende sheets niets over het
onderzoek gedocumenteerd is.

Op 14iuli 20 l0 heeft eiser venveerder verzocht om toezending van een specifiek B&W-
besluitadvies uit 2AA5 of 2006, waarin zou zijn geadviseerd en op basis waarvan zou zijn
besloten om afscheid van eiser te nemen. Op 20 augustus 20t0 heeft verweerder eiser
medegedeeld dat het bedoelde advies niet bestaat. Op 24 septembe r 2010 heeft eiser tegen
dat besluit bij verweerder bezwaar gemaakt. op 20 oktobe r 20l0 zendt verweeľder eiser nog
een tweetaPB&W-besluitadviezen toe. Bij besluit van 30 juni 2Al I heeft verweerder eisers
bezwaar van 24 septembe r 2010 ongegrond verklaaľd. Eiseľ heeft tegen dit besluit op 2
augustus 201 I beroep ingesteld.

Hetberoep 121922

Op 3 april 20A9 heeft eiser verweerder verzocht het onderzoek van Bunt te diskwalificeren.
Bij besluit van 5 oktober 2010 wrjst verweerder dit verzoek af en weigeĺt aansprakelijkheid
te erkennen voor de door eiseľ als gevolg van het onderzoek gestelde geleden šchade. Tegen
dit besluit heeft eiserop I I november 2010 bezwaar gemaaki. Op l9 juli Z0ll heeft eisei
beroep ingesteld tegen de (fictieve) weigering van verweerder om op zijn bezwaarschľift Van
l l november 2010 te beslissen. Eiser vordeľt hierin om verweerder L"ďt.ľmijn te stellen
waarbinnen alsnog op het bezwaar van I I november 2At0 wordt beslist en om verweerder
een door de ľechtbank te bepalen dwangsom op te leggen.

Hetberpep 12/923

Op I t augustus 20Il besluit verweerder eisers bezwaar van I I november Z0l0 ongegrond te
verklaren en eiser een dwangsom toe te kennen van l26a,00. Bij bľief van 20 auluítu,
20l l deelt eiser de ľechtbank mee' dat zijnbeľoep van l9 juli 20il geacht moet worden
mede te zijn geľicht tegen verweerders besluit van l 1 augustus 20ll.
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verweerder de daaľin vervatte conclusies naast zichneer had moeten leggen en de uitkomsten
daarvan voor rekening van Bunt had moeten laten. Weliswaar geldt, aaĺ verweeľder vanuit
goed werkgeverschap een zekeľe zorgplicht heeft ten aan zienuun zijnmedewerkers, echter
daar staat tegenover' dat ook een *e.k''emer enig ongemak of fľustratie moet kunnen
verdragen in een situatie waarin een ondeľzoek woľdĺ ingesteld om de organisatie op te
schudden en tot een goed functionerend en samenwerk"nO geheel te maken. Naar het oordeel
Van de rechtbank schiet de rapportage van Bunt - anders din door de ter zitting gehooľde
getuige is aangegeven - niet tekort é'' 

'ocht 
deze pľikkelend ztjn Het ondeľzoek van Buntwas immeľs bedoeld als quick scan vooľ het team en intern gebiuik waarna een nader te

bepalen Veľvolg diende te woľden gegeven in het kadeľ van teambuilding.

Anders dan door eiser is gesteld neemt de rechtbank aan,dat de rapportage van Bunt binnende organisatie niet door verweeľder via het intranet is veľspreid' maar dooľ een collega uit demailbox van leidinggevende Spruijt - tot welke mailbox een iedeľ binnen eiseľs afclelingtoegang had - is gelicht en aan eiser is verstrekt, en dooľ eiser vervolgens zelfop intranet isgeplaatst' Naar het oordeel van de rechtbank kan dit verweerdeľ derhalve niet woľdentegengewoľpen' Gelet op het voorgaande is er aanleidi'g de gevolgen van het vernietigdebesluit in stand te laten.

Eiser heeft teľ zitting nader aangeduid welke schade hij s_telt als gevolg van het uitgaan vanhet rapport Bunt te hebben geleáen. Eiser voert in dit veľband aair, dat zijnschade bestaat uithet inhuren van deskundigen en juridische bijstand, ziektekosten, reputatieverlies enpsychisch lijden. De rechtbank oordeelt ten aanzien hiervan als volgt.

Naar vaste rechtspraak heeft de ambtenaar - voorzover zulks niet reeds voortvloeit uit de opde ambtenaar van toepassing 
''j.nde 

rechtspositionele vooľschľiften, zoals in dit geval debepalingen in de Zevenaarse Arbeidruoo.*aaľdenregeleing (verder: de ZAR) _ recht opvergoeding van de schade die htj lljdt in de uitoefeni-ns uun zijn;;;k';.áilaen, ten zij hetbetľokken bestuuľsorgaan aantooni dat het zijnverplichtingen is nagekomen dewerkzaamheden van de ambtenaar op zodunig. *i.|r. in te richten alsmede, vooľ hetverrichten van die werkzaamhed:l zodamge maatiegelen te treffen en aanwijzingen teverstrekken als redelijkerwijs nodig is om i. uoorkomen dat de ambtenaaľ in de uitoefeningvan zijn werkzaamheden schade lrját, of aantoont dat de schade in belangrijke mate hetgevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.

Gelet op deze maatstaf oordeelt de ľechtbank vooraleerst, dat de door eiser gesteldereputatieschade niet aan veľweerder kan woľden toegeľekend, nu verweer,deľ het ľapport vanBunt uitsluitend aan de betrokken medewerkers en hun leidinggevenden heeft doentoekomen en in de verspreiding buiten de kring van direct uetioklĺenen níet de hand heeftgehad' omdat de inhoud van tret rapport van Bunt niet als buitensporig belastend is tekenschetsen, ontbreekt ook vooľ u.'io.aing van psychische schade een votdoendegrondslag.
Voorts moet met in achtneming daarvan woľden geooľdeeld, dat de door eiser geclaimdeziektekosten dienen te wordenĺezien in het licht uun de bepalingen van de ZAR. Daarvanoordeelt de rechtbank dat verweerder reeds kosten aan eisei hee vergoed in het kader vanhet eerdere ingetrokken ontslagbesluit.

Ten slotte overweegt de ľechtbank in het licht van bovengenoemde maatstaf dat kosten dieeiser noodgedwongen meent te hebben moeten mak enterzake van deskundigen en juridischebijstand zullen *oiden gewogen bij de ";;; of een paľtlj dient te woľden veroordeeld in de
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kosten die een andere partrj in verband met het beroep bij de rechtbank redelijkeruijs heeft
moeten maken.

Uit het voorgaande volgt dat het beroep gegľond dient te worden verklaaľd, dat veľweerders
besluit van I I augustus 201 I vernietigd zal worden maar omdat het besluit materieel op
juiste gronden berust, zal de rechtbank de rechtsgevolgen daarvan op grond van artikel B:72,
deľde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in stand laten.

4. De ľechtbank ziet in het vorenoverwogene aanleiding om verweerder te veľoordelen in
de kosten die eiser in verband rnet de behandeling van de beroepen bij de rechtbank
redelijkerwijs heeft moeten maken en hem te gelasten om de door eiser in die beroepen
betaalde gľiffierechten aan hem te vergoeden.

De proceskostenverooľdeling stelt de rechtbank vast als volgt:
de kosten van de door Y.P.J. Drost beroepsmatig verleende juridische rechtsbijstand voor
het eenmaal verschijnen ter zitting ( I punt), berekend naar een gemiddeld gewicht
(factor l) van vier samenhangende zaken (factor 1,5) tegen een waard. uun e 472,00 per
punt, zijnde totaal 708,00;

- de kosten die eiser heeft moeten maken voor het inschakelen van de deskundige drs. B.
van der Meer ad 2856,00;

tezamen 3564,00.

Gebleken is, dat eiser in de beroepen l2l92A, l2l92l en 12/922 elk t 52,00 aan
griffierechten heeft betaald. In het beroep 121923 heeft de rechtbank eiser geen griffierecht
beľekend. Het bedrag van de aan eiser te vergoeden griffierechten stelt de iechtbank dan ook
vast op 456,00.
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Beslissing

De rechtbank
verklaart het beroep 12/920 gegrond, vernietigt verweerders beslissing van 30 juni 201I
en veľklaart eisers bezrvaar tegen het besluit van 20 oktober 2010 alsnog niet-
ontvankelijk;

- veľklaarthet beroep |2/92l gegrond, vernietigt Veľweerders beslissing van 30 juni 20l t
en veľklaart eisers bezwaar tegen het besluit van 2a augustus 2010 alsnog niet_
ontvankelijk;
veľklaart het beroep 12/922 niet-ontvankelij k:

- verklaart het beroep 12/923 gegrond, vernietigt veľweeľdeľs beslissing van l l augustus.
201I wegens onzorgvuldigheid in de totstandkoming ervan en laat deiechtsgeuolg.n
van dat besluit in stand;
veroordeelt verweerder in de Voornoemde gedingen in de kosten die eis'er in veľband met
de behandeling van d9 beroepen bij de rechtbunŕľedelijkerwijs heeft moeten maken en
stelt deze vast op 3564,00;
gelast dat veľweerder aan eiser de door hem in de voornoemde gedingen betaalde
griffierechten ad . 456,00 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door ÍT1r. A.J.G.M. van Montfort, voo rzitter, mr. P.H. Banda enmr' M' van Loenen, rechters, en door de vooľzitter en R.K. Witteveen als griffieľ
ondeftekend.

LT JUN TO13

Afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

?.7, JUN 1O1T

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestttursorgaan hoger beraep open. Dit dient teworden ingesteld binnen zes weken na de datttm van verzending van deze uitspraak door een beroepschrift en eenkopie van deze uitspraak te zenden aan de centrale Raadvan Beroep, postbus 16002, 3500 DA utrecht.

Uitgesprokg


