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Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Centrale Raad van Beroep, Postbus
16002, 3500 DA Utrecht. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u het niet eens bent met de
uitspraak. Het is voor burgers en voor advocaten ook mogelijk om digitaal hoger beroep in te stellen via
http://loketrechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening. Kijk
op de genoemde internetpagina voor de precieze voorwaarden.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

6E011





uitspraak
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlern

Bestuursrecht

zaaknummer: HAA 15/1330

uitspraak van de meervoudige kamer van 26 februari 2016 in de zaak tussen

M.C. Blomme, te Badhoevedorp, eiser
(gemachtigde: mr. J.P.L.C. Dijkgraaf),

en

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verweerder
(gemachtigde: E.M.Kauffman).

Procesverloop

Eiser heeft in april 2014 een verzoek ingediend om toekenning van een consignatietoeslag
voor al zijn gelopen reservediensten, te rekenen vanaf juli 2011 tot aan de datum van het
verzoek.

Bij besluit van 21 juli 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder dat verzoek afgewezen
omdat eiser er altijd in heeft berust dat er geen aanspraak op een consignatievergoeding
bestond en geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden aan de orde zijn die aanleiding
geven daarop terug te komen.

Verweerder heeft overeenkornstig het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften
Algemene wet bestuursrecht (de Adviescomrnissie) bij het besluit van 6 februari 2015 (het
bestreden besluit) het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 novernber 2015. Eiser is verschenen,
bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn
gemachtigde. Tevens zijn meegekornen S.C. Lap en R.H. Aengevaeren.

De rechtbank heeft de terrnijn voor het doen van uitspraak verlengd.
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Overwegingen

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1. Eiser is werkzaam bij de dienst Rijkswaterstaat van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat). In juli 2011 is bij Rijkswaterstaat de Leidraad
Roosterdiensten versie 1.0 (Leidraad 1.0) ingevoerd. Het doel van Leidraad 1.0 was om de
grote verschillen tussen diensten en districten als het gaat om de wijze waarop roosters tot
stand komen en de wijze waarop uitbetaling van het salaris en toeslagen plaatsvindt op te
heffen. Er bestond behoefte aan gelijkheid en rechtvaardigheid in de planning, uitvoering en
beloning van het werk. Rijkswaterstaat streefde met de invoering van Leidraad 1.0
uniformiteit in de landelijke werkwijze na, hetgeen het plannen van medewerkers
eenvoudiger en efficiënter rnaakt. In Leidraad 1.0 staat vermeld over "consignatie (binding)
dat Rijkswaterstaat bewust wil onigaan met consignatie. In gevallen buiten de normale
werktijden is het belangrijk dat er voldoende, en tegelijkertijd niet te veel medewerkers
bereikbaar zijn om arbeid te kunnen verrichten. Uit Leidraad 1.0 volgt dat reservediensten
worden opgedragen zonder toekenning van een consignatietoeslag.

1.2. Naar aanleiding van een drietal beroepen van collega's van eiser heeft de rechtbank
Zeeland-West-Brabant bij uitspraak van 21 novernber 2013 (ECLI:NL:RBZWB:2013:8859)
geoordeeld dat de wijze waarop verweerder de reservediensten vorm geeft in de organisatie,
maakt dat wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 18a van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft
daarom (onder meer) de beroepen gegrond verklaard, de bestreden besluiten vernietigd en
verweerder opgedragen een nieuw besluit op het bezwaar te nemen met inachtnerning van
deze uitspraak. Verweerder heeft tegen deze uitspraken geen hoger beroep ingesteld.

1.3. Eiser heeft — samen met ongeveer 300 collega's van Rijkswaterstaat — onder
verwijzing naar de voormelde uitspraken van 21 novernber 2013 verweerder bij brief van 4
april 2014 verzocht hem alsnog over zijn reservediensten vanaf juli 2011 tot 4 april 2014 een
consignatietoeslag als bedoeld in artikel 18a van het BBRA toe te kennen.

2. Verweerder heeft dit verzoek aangemerkt als een verzoek dat uitsluitend is gericht
op het verleden, namelijk ten aanzien van de reservediensten die eiser heeft gelopen vanaf
juli 2011 tot de datum van zijn verzoek. Verweerder heeft dit verzoek bij het in bezwaar
gehandhaafde primaire besluit afgewezen omdat eiser altijd heeft berust in de uitbetaling van
de reservediensten zonder dat daarbij een consignatietoeslag is toegekend. Hij heeft niet
eerder bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een consignatietoeslag. Er zijn geen
nieuwe feiten of veranderde omstandigheden aan de orde die aanleiding moeten geven de
verzochte compensatie te verlenen.

3. Eiser is van mening dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt stelt dat hier
(outer sprake was van een verzoek om terug te komen van een (of meer) in rechte
vaststaand(e) besluit(en) en hij het verzoek niet inhoudelijk behoefde te beoordelen alsmede
dat verweerder zich ten onrechte beroept op het rechtszekerheidsbeginsel.
Eiser meent verder dat er sprake is van nieuwe feiten en/of veranderde omstandigheden. De
omstandigheden ten opzichte van de datum van invoering van Leidraad 1.0 zijn naar de
mening van eiser zodanig gewijzigd dat verweerder niet kan doen alsof die niet zijn gebeurd.
Verweerder is niet alleen bij de voorbereiding van Leidraad 1.0 geïnformeerd over het
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onrechtrnatig karakter van de weigering om over de reservediensten een consignatietoeslag
toe te kennen. Ook werd binnen enkele maanden na de invoering van de Leidraad 1.0 op 1
juli 2011 een overleggroep geformeerd met het doel orn afspraken te maken. Er was al
binnen enkele maanden bekend dat de figuur van de reservedienst en met name ook het niet
toekennen van de consignatietoeslag op heel veel weerstand stuitte. Op 15 maart 2013 heeft
verweerder besloten de consignatievergoeding wel toe te passen voor reservediensten. Dit
bestuursbesluit moet als een nieuw feit worden gezien.
Voorts voert eiser aan dat verweerder geen gehoor heeft gegeven aan zijn beroep op het
gelijkheidsbeginsel. Het enige verschil rnet collega's is dat hij heeft berust in de individuele
maandelijkse besluiten hem geen consignatievergoeding toe te kennen. Overigens gaat het
om collega's die werken bij hetzelfde bevoegde gezag, die hetzelfde samenstel van
werkzaamheden opgedragen krijgen, die hetzelfde ongemak ervaren bij opgedragen
reservediensten tijdens welke zij bereikbaar en beschikbaar moeten zijn. Bovendien had
verweerder uit het verzet tegen de reservediensten in 2011, 2012, 2013 en 2014 van alle
vakorganisaties waaronder de VPW die voor eiser als belangenbehartiger optreedt moeten
begrijpen dat eiser zich niet kon vinden in het besluit om voor de reservediensten geen
consignatietoeslag toe te kennen.

4.1. Wat betreft de omvang van het geding stelt de rechtbank eerst vast dat eiser rnet
zijn brief van 4 april 2014 er op wijst dat hij in de periode juli 2011 tot de datum van het
verzoek van 4 april 2014 ("thans") ook is ingeroosterd voor reservediensten en voldoet aan
alle voorwaarden die volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor de drie betrokken
collega's van toepassing waren en eiser verzoekt verweerder orn hem alsnog over deze
diensten op basis van het gelijkheidsbeginsel een consignatietoeslag als bedoeld artikel 18a
van het BBRO toe te kennen.

4.2. Naar vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) (zie onder meer
de uitspraak van 14 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1) moet een aanvraag met
betrekking tot doorlopende periodieke aanspraken worden beoordeeld naar zijn strekking.
Met een aanvraag kan worden beoogd dat (met ingang van de datum waarop dat besluit zag)
wordt teruggekomen van het eerdere besluit (artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb)), of dat orn herziening wordt verzocht voor de toekomst (duuraanspraak). Indien in
een voorkomend geval niet (geheel) duidelijk is wat met een aanvraag wordt beoogd, ligt het
op de weg van het bestuursorgaan daarover bij de aanvrager nadere informatie in te winnen.
De rechtbank overweegt dat de consignatietoeslag een duuraanspraak is. Verweerder heeft
het verzoek in eerste instantie louter opgevat als een verzoek om terug te komen van deze
beloningsbesluiten gericht op de periode voorafgaande aan de datum van het verzoek. Omdat
eiser — zo is verweerder in de bezwaarfase duidelijk geworden — met het verzoek heeft
gemeend om ook vanaf de datum van de aanvraag voor de toekomst in aanmerking te komen
voor een consignatietoeslag, heeft verweerder met het bestreden besluit inmiddels te kennen
gegeven dat over de periode na de datum van het verzoek nog een besluit zal worden
genomen. Dit betekent dat het onderhavige geschil louter betrekking heeft op de periode van
juli 2011 tot 4 april 2014.

4.3. Vaststaat dat in de voormelde in geding zijnde periode de reservediensten altijd zijn
uitbetaald zonder consignatietoeslag. Verder heeft eiser ter zitting bevestigd dat hij geen
gebruik heeft gemaakt van de voor hem openstaande mogelijkheid om tegen de
onderscheiden maandelijkse loonvaststellingen op te komen en dat hij hierin steeds heeft
berust. Daarmee zijn de onderscheiden vastgestelde bezoldigingen over deze periode in
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rechte komen vast te staan. Voor de rechtbank ligt derhalve de vraag voor of verweerder zich
in redelijkheid op het standpunt kon stellen dat er geen sprake was van nieuwe feiten en/of
veranderde omstandigheden die hem nopen daarvan terug te komen. Naar vaste rechtspraak
dient de beslissing van een bestuursorgaan orn 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.

4.4. Ter zitting heeft eiser desgevraagd erkend — en zo volgt ook uit de vaste rechtspraak
van de CRvB — dat de voormelde uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant niet als
een nieuw feit en/of een veranderde omstandigheid in de zin van artikel 4:6 van de Awb kan
worden aangemerkt. De Leidraad 2.0 en het bestuursbesluit van 15 maart 2013 zijn aldus
eiser echter wel als zodanig aan te merken. Tijdens de behandeling van het bezwaar is
daarover — aldus eiser — van de zijde van verweerder medegedeeld: "Wij wisten niet dat het
zo moest worden beoordeeld, als we het toen geweten hadden, dan hadden we het anders
gedaan". Dit betekent dat het eerdere standpunt niet strookt met het nadere eigen inzicht en
dat is besloten het voor de toekomst anders te gaan doen. Dat is aldus eiser een nieuw feit in
de zin van 4:6 van de Awb. Toen verweerder zich dat bewust werd, had verweerder dat als
een nieuwe feit en/of veranderde omstandigheid in aanmerking moeten nemen.

4.5. De rechtbank is — anders dan eiser — 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. 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. Verweerder heeft daarover ter zitting nog naar voren gebracht
dat het bestuursbesluit van 15 rnaart 2013, waarnaar in de Nota bestuur van 17 november
2014 inzake de Invoering Leidraad Roosterdiensten 2.0 wordt verwezen, niet direct heeft
geleid tot Leidraad 2.0, maar dat dat een tussenstap is geweest. Er zijn in die periode
verschillende stromingen geweest in het denken over de consignatietoeslag. Er was aldus
verweerder toen nog een andere invulling van reservediensten en daar horen geen
consignatietoeslagen bij.
De rechtbank heeft geen aanleiding aan deze verklaring van verweerder te twijfelen, te
minder nu van de zijde van eiser daarover niets anders is verklaard of aangevoerd. In ieder
geval staat ook voor de rechtbank vast dat een ander beleid eerst met Leidraad 2.0 is
ingevoerd per 1 januari 2015. De omstandigheid dat — zo eiser stelt — verweerder reeds bij de
voorbereiding van Leidraad 1.0 is genformeerd over het onrechtmatig karakter van de
weigering om over de reservediensten een consignatietoeslag te geven maakt dat niet anders.
Eiser heeft zich kennelijk neergelegd bij de toenmalige praktijk van verweerder. Het had op
zijn weg gelegen om daar tegenop te komen. Gesteld noch gebleken is dat hij daartoe toen
niet in staat was.
Ook het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Nog daargelaten dat niet vast is komen
te staan dat het hier zou gaan om exact dezelfde feitelijke situatie als bij de collega's die met
succes beroep hebben ingesteld bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, gaat het beroep op
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het gelijkheidsbeginsel ook niet op orndat het toetsingskader in de zaken bij de rechtbank
Zeeland-West-Brabant een geheel andere is dan in het onderhavige geval van eiser.

4.6. Nu ook anderszins niet is gebleken van nieuwe feiten en/of veranderde
ornstandigheden, was verweerder bevoegd orn met overeenkomstige toepassing van artikel
4:6, tweede lid, van de Awb het verzoek af te wijzen. Naar het oordeel van de rechtbank kan
daarbij niet worden gezegd dat verweerder niet in redelijkheid van die bevoegdheid gebruik
heeft kunnen rnaken dan wel daarbij anderszins heeft gehandeld in strijd met een geschreven
of ongeschreven rechtsregel of rnet een algemeen rechtsbeginsel.

5. Uit het voorgaande volgt dat het beroep ongegrond is.

6. Bij deze uitspraak is geen aanleiding voor een proceskostenvergoeding of een
vergoeding van het griffierecht.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door rnr.drs. J.H.A.C. Everaerts, voorzitter, en rnr. W.B. Klaus en
rnr.drs. L. Beijen, leden, in aanwezigheid van rnr. H.H. Rierneijer, griffier.
De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2016.

griffief

Afschrift verzonden aan partijen op:

3 -1 - Alt
•Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de
voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een
voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen
voorlopige voorziening.
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