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inzake

mr. P.H.M. Kempeľman, eiseľ,
wonende te Doetinchem,

tegen

het college van burgemeester en wethouderc van de gemeente 7*venaarrverweerder.

1. Aanduiding bestreden bestuit

Besluit van verweerder van 3 november 2009.

2. Procesverloop

Bij besluit van29 mei 2009 heeft verweerder aan eiser meegedeeld dat aan hem een bedragvan 8.829,14 bruto wordt overgemaakt voor de uitbetaling van verlofuren, etc. in verband
met zijn ontslag, één en ander vermeerderd met 669,61 nótto aan wettelijke rente.

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het gemaakte bezwaar ongegrond verktaard onder
overneming van de overwegingen van de 'personele kamer van de Ádui"rco..issie voor
de behandeling van bezwaarschriften'. Verweerder heeft hiermee het eerder genoemde
besluit van29 mei 2009 gehandhaafd.

Tegen het in rubriek l aangeduide besluit is beroep ingesteld. Naar de door partijen
ingebrachte stukken wordt hier kortheidshalve uer*erin.

Het beroeP is behandeld ter zitting van de rechtbank van 3l augustus 2010. Eiser is aldaar in
Per oon verschenen, bijgestaan door mr. Kroeze voornoemd. Virweerder heeft zich doen
Vertegenwoordigen door mr. L.S. van Loon, advocaat te 's-Hertogenbosch, en G. van Lenthe,
(voormalig) j uridisch adviseur bij verweerder.

3. Overwegingen

Naar aanleiding van zijn ontslag heeft eiser verweerder bij brief van25 september 2008
verzocht om een eindafrekening op te stellen en tot uitbetáling oue. te gaan van nog
openstaande posten.
Bij het in rubriek l vermelde besluit van29 mei 2009, welk besluit bij het bestreden besluit
is gehandhaafd, heeft verweerder aan eiser meegedeeld dat, op grond van aĺikel 6:2:3 van de
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Zevenaarse arbeidsvoorwaardenregeling (hierna: ZAR), een bedrag van 8.829,14 bruto zal
worden overgemaakt voor 370,35 openstaande verlofuren, vermeerderd met een bedrag van
,669,6L netto aan wettelijke rente. Hierbij is verweerder eľ van uit gegaan dat eiser tijdens

zijnziekte alleen over een periode van zes maanden vakantie-uren heeft opgebouwd.

Eiser kan zich met deze eindafrekening niet verenigen en stelt dat artikel 6:2;3, derde lid, van
de ZAR door verweerder onjuist is toegepast waarbij eiser zich beroept de richtlijn
2OO3|88ĺEG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (hiema: de Richtlijn) en hij verwijst
naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 20 januui}N9,
registratienummers C-350/06 enC-52OlO6. Eiser meent dat hij ook over de periode van
25107106 tot l3lOU08 verlof heeft opgebouwd, welke uren nog moeten worden uitbetaald.

De rechtbank oveľweegt als volgt.

De door eiser verzochte eindafrekening is gebaseerd op een ontslag met ingang van 14
februari 2008. BU uitspraak van heden (registratienurnmer AWB 08/5815) heeft de rechtbank
het door verweerder verleende ontslag vernietigd. Als gevolg van deze vernietiging kan het
besluit ten aanzien van de eindafrekening naar het oordeel van de rechtbank evenmin in
stand blijven.

De rechtbank zal het beroep gegrond verklaren en het bestreden besluit vemietigen. Voorts
ziet de rechtbank aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb zelf
in de zaak te voorzien door het primaire besluit te herroepen en te bepalen dat deze uitspraak
in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

Nu niet gebleken is van door eiser gemaakte proceskosten die voor vergoeding in
aanmerking komen, acht de rechtbank geen termen aanwezig toepassing te geven aan artikel
8:75 van de Awb. Daarbij overweegt de rechtbank dat de door eiser gemaakte reiskosten
reeds zijn toegekend bij uitspraak van deze rechtbank van heden (registratienuínmer AwB
o8l4t43.

Het hiervooľ overwogene leidt de rechtbank, mede gelet op artikel 8:74 van de Awb, tot de
volgende beslissing.
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4. Beslissing

De rechtbank

verklaaŕ het beroep gegrond;
vernietigt het bestreden besluit;
henoept het besluit van29 mei 2009;
bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit;
bepaalt dat verweerder het door eiser betaalde griffierecht ten bedrage van l50,- aan hem
vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.M. Vermeulen, rechter, in tegenwoordigheid van ínr.
P.A.C. Modderman, griffier.

De griffier, De rechter,

Uitgespľoken in het openbaar op 0 7 [)[C" 2010

Tegen deze uitspraak staat voor belanghebbenden, behoudens het bepaalde in artikel 6:24
juncto 6: 13 van de Awb, binnen 6 weken na de dag van verzending hiervan, hoger beroep
open bij de Centrale Raad. van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht.

Voor fotocopie confoľm

De Griffier van de
Rechtbank Arnhem

Verzonden op: 
0 7 [JEc" 2010


