
1314235 AW,t314236 AW, 1314237 AW,1314238 AW

Cenftale RaaďVanBeroep
Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de ľechtbank overijssel van
27 juru 201,3, 121920, 121921, 121922, 121923 (aangevallen uitspraak)

Paľtijen:

rnr. P.H.M. KemperÍnan te Doetinchem (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van ZevenaaÍ (college)

Datum uitspraak: 19 maartz0ls



-2-
1314235 AW e.v.

PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Namens het college heeft ITlr. L.S. valf' Loon een veľweerschľift ingediend.

Het beroep is behandeld ter zittingvan 5 februari2015, gevoegd met de gedingen tussen
paľtljen met de nuÍnmeľs I3l1310 AW,I3l3470 AW en l412200 Aw.Appellant is
verschenen' bijgestaan dooľ J.A. ten Hof. Het college heeft zichlaten veľtegenwoordigen door
Ínr. Van Loon' ÍIlr. J. Zwennis, E. Geltink en Ínľ. M.J.S. van Helden.

OVERWEGINGEN

1.1. Appellant is 3 5 jarrr werkzÍulm geweest als ambtenaar van de gemeente Zevenaat. Zijn
laatste functie was die Van bouw- ell milieujuľist bij de afdeling Handhaving. In augustus
2005 is het buľeau K verzocht om het functioneren van de afĺleling Handhaving in kaaľt te
bľengen met het doel de samenwerking te "ontstroeven'' en te professionaliseren. De
bevindingen en vooľstellen zijn aande hand van veeľtien sheets (hiern a: Íappoľt B)
gepresenteerd door organisatieadvisetľ B. Een vljftiende sheet is toegespitst op de individuele
medeweľkeľ en aan iedeľ van hen peľsoonlijk verstrekt. Appellant is na de presentatie van
rapport B een lange periode aľbeidsongeschiktheid geweest.

l.2. Bij besluit van 13 februaľi 2008 heeft het college aan appellant onvoorwaaľdelijk
strafontslag verleend. Bij uitspraak van 7 december 2010 heeft de rechtbank Aľnhem het
beľoep van appellant gegrond verklaaľd en het ontslagbesluit henoepen. Hieľbrj is geoordeeld
dat geen spľake was van plichtsverzuim zodat om die reden geen ontslag kon worden
verleend. Het college heeft geen hoger beľoep ingesteld tegen deze uitspraak, zodat deze in
rechte vaststaat. Koľt na terugkeer van appellant bij de gemeente ZevenaaÍ is aan hem op zijn
veÍzoek FPU-ontslag verleend met ingang van 1 mei 20ll .

1.3. In de periode van 2008 tot en met2010 heeft appellant het college diverse malen verzocht
om verstľekking van documenten met betrekking tot zijnľechtspositionele situatie, in het
bijzondeľ afschľiften van B&w-besluitadviezen. Door het college zijnnaaľ aanleiding van
dezeverzoeken diverse besluitadviezenveľstrekt. op 14 juli2010 heeft appellant veÍzocht om
toezending van een specifiek B&V/ besluitadvies uit 2005 of 200 6 waann zou zijn
geadviseerd afscheid van hem te nemen. Op 20 augustus 2010 is aanappellant medegedeeld
dat dit advies niet bestaat. Bij besluit van 30 juni 20ll (bestreden besluit 1) heeft het college
het bervĺaar van appellant ongegrond verklaaľd.

I.4. Bij brief van 3 apľil 2009 heeft appellant vetzocht het rappoľt B te diskwalificeren. op dit
vetzoek is bij besluit van 5 oktober 2010 afivijzend beslist. Vooľts is hieľbij geweigeľd
aanspľakelijkheid te eľkeÍrnen vooľ de door appellant als gevolg van het ondeľzoek gestelde
schade. Appellant heeft op I I november 2010 bezwaar gemaakt en op 19 juli 201 t heeft hij
beľoep ingesteld tegen de (fictieve) weigering (bestreden besluitz) van het college om op zijn
bezwaaľschľift te beslissen.
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1.5. Bij besluit van 1 I augustus 20ll (bestreden besluit 3) is het bemvaar van appellant van
1 1 novembeľ 2010 ongegrond verklaaľd en is hem een dwangsom van l.260,- toegekend.
Het beroep van 19 juli 20lI is door de ľechtbank mede geacht te zijn geľicht tegen het besluit
van 11 augustus 2011.

l.6. Bij brief van 7 oktober 2010 heeft appellant het collegevetzocht hem afschľiften te
veľstľekken van de stukken die een rol hebben gespeeld bij het besluit van 5 okÍober 2010
waaľbij het college weigeľt aansprakelijkheid te erkennen voor de door appellant geleden
schade. Blj besluit van 20 oktober 2010 is appellant medegedeeld dat eľ behalve het veľzoek
van appellant, de uitspraak van de rechtbank Aľnhem en de versie van het rappoľt B zoals
bekend blj appellant geen andeľe stukken aÍm het besluit van 5 oktober 2010 ten grondslag
liggen. Bij besluit van 30 juni 20Il (bestreden besluit 4) heeft het college het bemĺaaľ van
appellant van 7 oktober 2010 ongegrond verkl aa omdat, anders dan appellant stelt, er
slechts één versie van het ľapport B aanhet besluit van 5 oktober 2010 ten grondslag heeft
gelegeÍl.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de ľechtbank het beroep tegen bestreden besluit 4
gegľond verklaaľd, het besluit van 30 juni 20ll veľnietigd en het bezwaat tegen het besluit
van 20 oktobeľ 2010 alsnog niet-ontvankelijk verklaaľd. Het beroep tegen bestreden besluit 1

is eveneens gegrond verklaaľd. Het besluit van 30 juni 20ll is veľnietigd en het benlaar
tegen het besluit van 20 augustus 2010 is alsnog niet_ontvankelijk verklaaľd.
Het beroep tegen bestľeden besluit 2 is niet-ontvankelijk verklaaľd en het beroep tegen
bestreden besluit 3 is gegrond verklaaľd waaľbij het besluit van l1 augustus 20Il is veľnietigd
wegens onzorgrruldigheid in de totstandkoming eľvan. De rechtsgevolgen zijnechter in stand
gelaten' omdat het bEsluit mateľieel op juiste gronden berust. Hieľtoe is oveľwogen dat door
het college is erkend dat de onderzoeksresultaten van B op oÍIzotgrruldige wijze zijn
gepľesenteeľd en dat het beter was geweest om de conclusies over individuele personen niet in
groepsverband te presenteľen. De rechtbank acht de presentatie echter niet van dien aard dat
het college de daaľin veľvatte conclusies naast zichneer had moeten leggen. De weľkgever
heeft een zotgplicht, maar de werknemer moet enig ongemak of frustľatie kunnen veľdragen.
Het ľappoľt B schiet niet tekort en mocht prikkelend zijn. Het was bedoeld als quick scan vooľ
intern gebruik. Het rapport is niet door het college op intranet veľspreid maat dooľ een collega
uit de mailbox van leidinggevende S gelicht. Dit kan het college niet woľden tegengewoqpen.
Ten aaĺuien van de gestelde schade overweegt de ľechtbank dat de gestelde reputatieschade
niet aanhet college kan worden toegerekend nu het rappoľt B uitsluitend aande betľokken
medewerkers en hun leidinggevenden is verstrekt. De inhoud was niet buitenspoľig belastend,
zodat voor vergoeding van psychische schade voldoende gľondslag ontbreekt.

3. Appellant heeft zichop hierna te bespľeken gronden tegen de aangevallen uitspľaak
gekeerd.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.l. Het hogeľ beroep ľicht zichmet name op bestľeden besluit 3. Volgens appellant is
immateriele schade ontstaan, bestaande uit psychische schade en reputatieschade, door de
wijze waaÍop met het rappoľt B en (achteľaf) met hem is omgegaan. Appellant is met het
college eens dat een werknemer enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen maaľ
vindt dat de werkgever een ambtenaaľ niet willens en wetens in een vijandige en onveilige
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dienen te nemen. DaarÍnee is het college aanspľakehjk vooľ de door appellant geleden schade
bestaande uit de aantasting van zijngoede naam.Appellant heeft op de voet van artikel 6:106
van het Bw recht op een naar billijkheid vast te stellen veľgoeding van deze schade. De Raad
is van oordeel dat in de onderhavige uitspľaak voldoende genoegdoening is gelegen om het
geleden nadeel te compenseren.

4.I0. Dit betekent dat het hoger beľoep van appellante in zovene slaagt. De Raad zal de
uitspraak veľnietigen vooľ ZoveÍ de rechtbank heeft bepaald dat het college niet Íuutsprakelijk
is vooľ de aantasting van de goede naam van appellante en doende hetgeen de rechtbank had
behoren te doen het bestreden besluit en het besluit van 5 oktober 2010 in zoverre veľnietigen
en appellante ondeľ veľwijzingnÍrar het oveľwogene onder 4.8 tot en met 4.10 van dsze
uitspraak rehabiliteren.

4.ll . Voor zover appellant zich op het standpunt heeft gesteld dat hij de beschikking wenst te
krijgen over (verondersteld bestaande) andere versies van het rappoľt B en over
(verondersteld bestaande) B&W- besluitadviezenmeľkt de Raad op dat niet gebleken is van
andeľe stukken die van belang kuĺľren zijn vooľ deze procedures of voor gerelateerde
beroepszaken van appellant. De aangevallen uitspraak komt vooľ wat betľeft deze punten voor
bevestiging in aanmerking. oveľigens ligt het ook op dit punt op de weg van appellant om als
gevolg van de hiervoor genoemde rehabilitatie verdeľe acties jegens zijn voorÍnalig werkgever
achterwege te laten.

5. Tot slot bestaat aanleiding het college te verooľdelen in de proceskosten van appellant.
Deze kosten worden vastgesteld op 3I,02 aanreiskosten.
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BESLISSING

De Centľale Raad van Beroep

- veľnietigt de aangevallen uitspraak voor Zovet deze betrekking heeft op het bestreden
besluit van 11 augustus 20ll;

_ verklaaľt het beroep gegrond en vernietigt het bestľeden besluit van 1l augustus 20lI voor
zover dit betrekking heeft op de aantasting van eer en goede naam;
herroept het besluit van 5 oktober 2010 in Zoverre, bepaalt dat appellant woľdt
gerehabiliteerd zoals in rechtsoverweging 4.8 is omschreven en bepaalt dat deze uitspraak in
de plaats treedt van het vernietigde gedeelte van het bestreden besluit;

- bevestigt de aaľrgevallen uitspľä*, voor zovet aangevallen' voor het oveľige;
bepaalt dat het college aan appellant het in hoger beroep betaalde gľiffieľecht 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 als voorzitter en R. Kooper en M.T. Boerlage
als leden, in tegenwoordigheid van S.'W. Munneke als griffier. De beslissing is uitgesproken
in het openbaar op 19 maaÍt201 5.

(getekend) A. Beuker-Tilstra

(getekend) S.'W. Munneke

MK

,ffill


