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RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Besfuursrecht

zaaknummer: AWB l8l932

verkoŕ proces-verbaal van comparitie van paŕijen op 3 oktober 2018

in de zaak tussen

mr. P.II.M. Kemperman, te Doetinchem, eiser,

en

het college van burgemeester en wethoudeľ van de gemeent e Zevenaar te Zevenaar,
veľweerder

Zittinghebben: mr. R.J. Jug rechter-commissaris, in tegenwoordigheid van mr. J.M.B. Moll
van Charante, grifiier.

Verschenen zijn:
- Eiser, vergezeld door mevrouw mr. A.C. Timmer-van der Hoeven;
- Namens verweerder; mevrouw mĺ. J. Rutten, de heer H. Marinus en gemachtigde mr.

T. E.P.A. Lam.

Part|jen lichten hun standpunten over en weer toe.

Paŕiien bereiken geen overeenstemming.

De rechter-commissaris sluit de comparitie en bepaalt, met instemming van partijen, dat
binnen zes weken uitspraak zal worden gedaan.

De zitting wordt gesloten.

Waarvan

,\

mr. J van
a
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R.J. Jue ľechter-commissaris
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RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaahĺwmmeľ: AWB 18/932

heropening van het onderzoek

in de zaaktussen

mr. P.H.M. Kempeľman, te Doetinchem, eiser,

het college van burgemeester en wethoudeľ yan de gemeent e Zevenaar te Zevenaar,
verweerder.

Overwegingen

Nadat de zaakdoor de.enkelvoudige kamer is verwezen naar de meervoudige kamer is het
P9roeP behandeld op de zitting ,d.l| augustus 20l8. Vervolgens is rr"t onä"rr*Ĺg".rot"n.
Naar het ôordeel ván de rechtbank is het Ónderzoek in deze priceaure niet;;iŇ; .*""rt.
Tyrl".n partijen_is :p.t:_vľ een langdurig conflict dat zijn oorspľong vindt in een
arbeidsgeschil dat in 2008 is ontstaan] Teňgevolge van dit t""gÉpá"ä;;;fil Ž||n 

", 
uldiverse Procedures tussen partijen gevoerd.be CŽntrale Raad ian geroep heeft b"ij uit p.uu1van 19 maart2015 eiser ter zake vánhet arbeidsgeschil in het geliik g.rtärJ. Ň;'";Ĺĺaĺng

van deze uitsPraak h99ľ op enig moment tussenlartijen overläl p"luaisgevono"" 
", äkomen tot een financiéle régefiňg ten behoeve van eiŠer. Dit oväeg irŽono"r.";ii;

gečindigd.

Ter zitting hebben partlj9n te kennen gegeven dat zij graag willen dat er einde komt aan dezelangdurige conflictsituatie met alle prócäau."r.u* äiŠr, ď"r"iop deze omstana-igh;d"n,i.t
de rechtbank in het kader van een finale geschillenbeslechtĺng Jän oor. 

"*r"ĺoinfo* Ĺonderzoeken ofPartijen nader tot elkaar funoen worden geUränt dan wel tot een-scňikking
zouden kunnen komen.

Hiertoe zal de rechtbank het onderzoek heropenen als bedoeld in artikel 8:68 van deAlgemene wet bestuursle9ht (Awb) .n u.*olg"ns mr. R.r. rue Ĺinoemen als rechter-commissaris als bedoeld in aŕikel 8: 12 van de-Awb en hem opg"d.ug"n t.t uoo.onterzoek
te verrichten en daarbij een comparitie te houden als bedoela in"artitét 8:44 van a. Ä*u.
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Beslissing

De rechtbank:
- heropent het onderzoek;
- bePaalt dat mr. R.J. Jue zalworden benoemd als rechter-commissaris teneinde een

vooronderzoek te verrichten en daarbij een comparitie te houden;- houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beslissing is gegeven op door mr. W.P.C.G Derksen, voorzitter , mľ. G.H.W. Bodt en mr
R.J. Jue, tegenwoordigheid van mr. J.M.B. Moll van Charante, griffier.
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