
Toelichting: Uitspraak in het proefproces over de consignatievergoeding bij reservediensten 
 
Wat voorafging 
in de uitspraak van de rechtbank Zeeland – West Brabant van 21 november 2013 werd geoordeeld 
dat aan drie collega’s bij Rijkswaterstaat ten onrechte geen consignatietoeslag was betaald voor de 
door hen gedraaide reservediensten. 
Vervolgens heeft in het eerste kwartaal van 2014 een grote groep collega’s, waaronder veel VPW-
leden,  een aanvraag ingediend tot toekenning van een consignatietoeslag op grond van artikel 18a 
van het BBRA voor alle reservediensten die zij hadden gelopen in de periode van juli 2011 tot  
4 april 2014. 
Al deze verzoeken werden afgewezen en ook het bezwaar tegen de afwijzing werd niet gehonoreerd. 
Hierop is met Rijkswaterstaat afgesproken dat we niet voor alle 300 verzoekers zouden gaan 
procederen, maar dat dit geschil in één zaak aan de rechtbank zou worden voorgelegd. De uitkomst 
van die procedure zou dan voor iedereen gelden. 
Dit beroep is op 26 november 2015 ter zitting behandeld door de rechtbank Noord Holland en 
onlangs, op 26 februari 2016 is er uitspraak gedaan. 
 
Omvang van het geding 
Allereerst stelde de rechtbank vast dat er tussen partijen alleen nog een meningsverschil  bestond 
over de vraag of de  consignatietoeslag met terugwerkende kracht moest worden toegekend. 
Die vaststelling bepaalde ook gelijk het toetsingscriterium voor de rechtbank. Het ging immers nu 
alleen nog maar over de vraag of Rijkswaterstaat gedwongen kon worden terug te komen op een in 
rechte vaststaand besluit. 
In de periode van juli 2011 tot april 2014 hebben alle verzoekers immers iedere maand een besluit 
gekregen waarin de aan hem/haar toekomende bezoldiging en de aan hem/haar toekomende  
vergoedingen werd vastgesteld. Het niet toekennen van een consignatietoeslag voor de in een 
bepaalde maand gelopen reservediensten is dus een besluit, namelijk een besluit om die vergoeding 
niet uit te betalen.  
Als je het daar niet mee eens bent moet je binnen zes weken nadat je dit jou bekend is gemaakt 
(immers je weet het door de salarisspecificatie) in bezwaar komen.  Dit hadden alle verzoekers in die 
periode nagelaten en dus wordt zo’n besluit om de toeslag niet toe te kennen gezien als een “in 
rechte vaststaand besluit” en daar hoeft een overheidswerkgever, dus ook Rijkswaterstaat, niet zo 
maar op terug te komen. 
Dit kan alleen als de ambtenaar nieuwe feiten of omstandigheden kan aandragen. 
In  rechtsoverweging  4.3 legt de rechtbank uit wanneer er sprake is van zo’n nieuw feit en wanneer 
je met succes kunt bepleiten dat een in rechte vaststaande beslissing toch moet worden herzien: 
Naar vaste rechtspraak dient de beslissing van een bestuursorgaan om niet terug te komen op een in 
rechte vaststaand besluit door de rechtbank uiterst terughoudend te worden getoetst. Daarbij dienen 
naar vaste rechtspraak onder nieuwe feiten en/of veranderde omstandigheden te worden begrepen 
feiten of omstandigheden die na de eerdere beslissing zijn voorgevallen of die niet vóór die 
beslissing konden worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van reeds eerder gestelde feiten of 
omstandigheden die niet voor het nemen van de eerdere beslissing konden worden overgelegd. 
 
Vervolgens stelt de rechtbank vast dat de uitspraak van de rechtbank van 21 november 2013, die de 
aanleiding vormde voor het indienen van alle verzoeken, niet als een nieuw feit kan worden gezien.  
Door de VPW was naar voren gebracht dat er tijdens de behandeling van het bezwaar  van de zijde 
van Rijkswaterstaat was medegedeeld: "Wij wisten niet dat het zo moest worden beoordeeld, als we 
het toen geweten hadden, dan hadden we het anders gedaan".  
De VPW stelde dat uit die uitlating kon worden afgeleid dat Rijkswaterstaat tot een nieuw inzicht was 
gekomen. Dit werd nog eens bevestigd door  het bestuursbesluit van 15 maart 2013, waarin  het 
bestuur van Rijkswaterstaat aangaf (voortaan) voor reservediensten wel een toeslag toe te kennen. 



De in deze rechtszaak bestreden beslissing in bezwaar was in strijd met dat bestuursbesluit en de 
VPW stelde dat dit moest worden gezien als een nieuw feit. 
In rechtsoverweging 4.5 zegt de rechtbank daarvan dat: 
Uit de gedingstukken noch uit hetgeen overigens naar voren is gebracht, is gebleken dat 
verweerder in die periode reeds een ander beleid of ander standpunt huldigde aangaande de 
consignatietoeslagen. Een expliciet ander beleid is eerst in Leidraad 2.0 vastgelegd. Deze 
leidraad is echter eerst per 1 januari 2015 van toepassing verklaard voor alle roosterdiensten 
binnen heel Rijkswaterstaat.  
De rechtbank is (dus) van oordeel dat er geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden zijn die 
verweerder hadden moeten nopen terug te komen van de in rechte vaststaande bezoldigingsbesluiten 
over de periode juli 2011 tot 4 april 2014. 
 


