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BETREFT 

Euser/Albrandswaard - WOB-verzoek 

Geachte gemeenteraad, geacht college van burgemeester & wethouders, 

Tot mij wendde zich de heer B G. Euser, voormalig wethouder van de 
gemeente Albrandswaard. 

Aansprakelijkstellingen BING en Gemeente 
Op 17 december 2014 heb ik de gemeente Albrandswaard ("Gemeente") 
evenals Bureau Integriteit B.V. ("BING") aansprakelijk gesteld voor alle 
schade die mijn cliënt, de heer B.G. Euser, heeft geleden en nog lijdt als 
gevolg van het door BING opgestelde rapport naar aanleiding van de 
verkoop van de Centrale Antenne Inrichting ("CAI") in 2012. Het rapport 
dateert van 3 januari 2014 ("Rapport BING") en heeft onder andere 
betrekking op de rol van mijn cliënt. Bijgaand treft u volledigheidshalve als 
bijlaqe-1 en 2 kopieën van de betreffende aansprakelijkstellingen. 

Verzoeken om informatie 
In navolging van de aansprakelijkstellingen heb ik zowel BING als de 
Gemeente verzocht om nadere informatie. Bijgaand treft u 
volledigheidshalve kopieën van beide brieven d.d. 25 februari 2015 
(bijlagen 3 en 4). Op die verzoeken is afwijzend gereageerd. 

WOB-verzoek 
Het verzoek aan de Gemeente was (mede) gebaseerd op de Wet 
Openbaarheid Bestuur. De Gemeente heeft dit verzoek afgewezen nu het 
niet bij een bestuursorgaan is ingediend. Met deze brief dien ik het WOB -
verzoek zoals verwoord in de brief aan de Gemeente d.d. 25 februari 2015 
(zie biilaqe-4) bij u, bestuursorgaan gemeenteraad en bestuursorgaan 
college van burgemeester & wethouders, in. 
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BASE Advocaten B.V. is gevestigd te Rotterdam 
en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 24386275. Alle diensten en overige 
werkzaamheden worden verricht uit hoofde van 
een overeenkomst van opdracht met BASE 
Advocaten BV., waarop - onder uitdrukkelijke 
uitsluiting van enige andere (algemene) 
voorwaarden - uitsluitend de algemene 
voorwaarden van BASE Advocaten B.V. van 
toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te 
Rotterdam. In deze voorwaarden is een 
beperking van aansprakelijkheid van BASE 
Advocaten B.V. opgenomen. Deze voorwaarden 
kunnen worden ingezien op 
www.baseadvocaten.nl en worden u op verzoek 
kosteloos toegezonden 
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T H E L I T I G A T I O N ' F I R M 

A D V O C A T E N 

Cliënt verzoekt, en voor zover nodig sommeert, u om binnen vier weken 
na heden, te weten uiterlijk vrijdag 7 augustus 2015, de gevraagde 
stukken te verstrekken aan ondergetekende, bij gebreke waarvan cliënt 
zich op rechtsmaatregelen zal beraden. 

Met vriendelijke groet, 

BASE Advocaten B.V. 
J.M.J. Arts 
Advocaat 

D A T U M 

10-7-2015 
D O S S I E R 

20140336 
P A G I N A 
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T H E ' L I T I G A T I O N - F I R M 

College van Burgemeester en 
Wethouders van de Gemeente 
Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD POORTUGAAL 

BETREFT 
Euser/Albrandswaard 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Tot mij wendde zich de heer B.G. Euser, voormalig wethouder van de 
gemeente Albrandswaard. 

Aansprakelijkstelling BING 
Ik heb namens de heer Euser Bureau Integriteit B.V. ("BING") en haar 
directeur de heer P. Werkman aansprakelijk gesteld voor de schade die hij 
lijdt en heeft geleden als gevolg van het door BING opgestelde rapport 
naar aanleiding van de verkoop van de Centrale Antenne Inrichting ("CAI") 
in 2012. Het rapport dateert van 3 januari 2014 ("Rapport BING") en heeft 
onder andere betrekking op de rol van mijn cliënt. De gemeente 
Albrandswaard (de "Gemeente") is de opdrachtgever van BING. Een kopie 
van mijn aansprakelijkstelling van 17 december 2014, alsmede een kopie 
van het daarbij gevoegde rapport van professor Korsten, heb ik 
bijgevoegd. Ik verzoek u de inhoud als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 

Aansprakelijkstelling Gemeente 
Namens mijn cliënt stel ik ook de Gemeente aansprakelijk voor de schade 
die mijn cliënt lijdt en heeft geleden als gevolg van het Rapport BING. Aan 
het rapport en de wijze van totstandkoming, kleven zodanige 
(zorgvuldigheids-)gebreken dat het als onrechtmatig jegens mijn client 
kwalificeert in de zin van artikel 6:162 BW. De Gemeente treft hiervan een 
zelfstandig verwijt onder meer doordat zij bij de totstandkoming van het 
rapport onvoldoende toezicht heeft gehouden op haar opdrachtnemer 
terwijl zij hiertoe wel gehouden was. 
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BASE Advocaten B.V is gevestigd te Rotterdam 
en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 24386275, Alle diensten en overige 
werkzaamheden worden verricht uit hoofde van 
een overeenkomst van opdracht met BASE 
Advocaten B V., waarop - onder uitdrukkelijke 
uitsluiting van enige andere (algemene) 
voorwaarden - uitsluitend de algemene 
voorwaarden van BASE Advocaten B.V. van 
toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank le 
Rotterdam. In deze voorwaarden is een 
beperking van aansprakelijkheid van BASE 
Advocaten B.V opgenomen. Deze voorwaarden 
kunnen worden ingezien op 
www.baseadvocaten.nl en worden u op verzoek 
kosteloos toegezonden. 

S T I C H T I N G D E R D E N G E L D E N 

V a n L a n s c h o t B a n k i e r s 
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T H E ' L I T I G A T I O N ' F I R M 

A D O' c A r € N 

De schade die mijn cliënt lijdt en heeft geleden bestaat onder meer uit 
advocaatkosten in het kader van de bijstand bij de totstandkoming van het 
Rapport BING, inkomensderving en imagoschade. 

Slot 
Ik verzoek u mij uiterlijk op 5 januari 2015 te berichten of de Gemeente 
aansprakelijkheid erkent. 

Hoogachtend, 

fl 
D A T U M 

BASE Advocaten B.V. 17-12-2014 
J.M.J. Arts DOSSIER 
Advocaat 20140336 

P A G I N A 
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T H E ' I I T I G A T I O N ' F I R M 

Bureau Integriteit B.V. 
T.a.v. de heer P. Werkman 
Van Boetzelaerlaan 34 
3828 NS HOOGLAND-AMERSFOORT 

B E T R E F T 

Euser/Albrandswaard 

Geachte heer Werkman, 

Tot mij wendde zich de heer B G. Euser, voormalig wethouder van de 
gemeente Albrandswaard [portefeuille Burger en Bestuur]. 

Rapport BING 
Bureau Integriteit B.V. ("BING") heeft in opdracht van de gemeente 
Albrandswaard (de "Gemeente") een rapport opgesteld naar aanleiding 
van de verkoop van de Centrale Antenne Inrichting ("CAI") in 2012. U bent 
de opsteller van het rapport. Het rapport dateert van 3 januari 2014 
("Rapport BING") en heeft onder andere betrekking op de rol van mijn 
cliënt bij de verkoop van de CAI. 

Het Rapport BING concludeert ten aanzien van de hoofdvraag en drie 
daaraan gerelateerde kwesties dat er bij de heer Euser geen (schijn van) 
belangenverstrengeling heeft gespeeld. Ten aanzien een vierde kwestie, 
namelijk zijn handelwijze bij de aanvraag voor een vergunning ten 
behoeve van een derde partij (om een concurrerend glasvezelnetwerk aan 
te leggen), concludeert BING dat de heer Euser in strijd zou hebben 
gehandeld met artikel 2:4 Awb en de gedragscode van de Gemeente. De 
heer Euser zou, zo stelt het Rapport BING, de schijn van 
belangenverstrengeling hebben gewekt. 
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BASE Advocaten B.V. is gevestigd te Rotterdam 
en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 24386275 Alle diensten en overige 
werkzaamheden worden verricht uit hoofde van 
een overeenkomst van opdracht met 8ASE 
Advocaten B.V,, waarop - onder uitdrukkelijke 
uitsluiting van enige andere (algemene) 
voorwaarden - uitsluitend de algemene 
voorwaarden van 8ASE Advocaten B.V. van 
toepassing zijn Deze voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te 
Rotterdam In deze voorwaarden is een 
beperking van aansprakelijkheid van BASE 
Advocaten B V opgenomen Deze voorwaarden 
kunnen worden ingezien op 
www.baseadvocaten nl en worden u op verzoek 
kosteloos toegezonden 

Naar aanleiding van de (politieke) commotie die volgde op Rapport BING. 
is de heer Euser in januari 2014 afgetreden als wethouder S T I C H T I N G D E R D E N G E L D E N 
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NL60FVLB0637324730 

BTW NUMMER 

NL815083919B01 
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T H E ' L I T I G A T I O N ' F I R M 

Rapport Korsten 
De heer Euser heeft de conclusie van BING ten aanzien van de vierde 
kwestie altijd bestreden. De heer Euser heeft in dat kader professor A.F.A. 
Korsten1 gevraagd het Rapport BING te beoordelen. Een kopie van dit 
rapport, genaamd: "Commentaar op het BING-rapport Albrandswaard" van 
20 oktober 2014 ("Rapport Korsten"), voeg ik bij. 

Ten aanzien van de door BING in haar rapport vermelde schijn van 
belangenverstrengeling concludeert Professor Korsten dat die conclusie 
onjuist is. Zijn eindconclusie luidt: 

"Eindconclusie 
Er was in geen enkel geval sprake van bewijs van 
belangenverstrengeling en ook niet van de schijn van 

D A T U M 

belangenverstrengeling, vooringenomenheid of een andere 17.12-2014 
integriteitsschending BING heeft dus ten aanzien van de DOSSIER 

hoofdvraag en de eerste drie kwesties een juiste en ten aanzien 20140336 
van de vierde kweslie een onjuiste conclusie getrokken. De 2/3G'N A 

gemeenteraad had dit niet mogen laten gebeuren". 

BING heeft met de conclusie van "schijn van 
belangenverstrengeling" de verkeerde bril opgezet en niet goed 
gekeken BING heeft teveel aandacht besteed aan onbewezen 
hypothesen en aan geruchten, aan wat enkele individuen zeggen 
over een individu of suggereren, niet gekeken naar voor E 
ontlastende verklaringen en te weinig gekeken naar de feitelijke 
besluitvorming in een collegiaal stelsel van besluitvorming. Was 
vanuit een ander perspectief gekeken, dan zou BING dhr. E 
geheel, en dus ook voor de vierde deelkwestie, hebben 
vrijgepleit". 

Aansprakelijkstelling 
Namens de heer Euser stel ik BING en de heer Werkman hierbij 
aansprakelijk voor alle schade die hij heeft geleden en nog lijdt als gevolg 
van het Rapport BING. Aan het rapport zelf en de wijze van 
totstandkoming kleven zodanige (zorgvuldigheids-)gebreken dat het 
jegens hem als onrechtmatig kwalificeert in de zin van artikel 6:162 BW. Ik 
verwijs in dat kader mede naar het Rapport Korsten. De schade die mijn 
cliënt lijdt en heeft geleden bestaat onder meer uit advocaatkosten in het 

1 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden aan de Universiteit Maastricht 
en emeritus hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde 
aan de Open Universiteit. 



T H E * L I T I G A T I O N * F I R M 

kader van de bijstand bij de totstandkoming van het Rapport BING, 
inkomensderving en imagoschade. 

Slot 
Ik verzoek u mij uiterlijk op 5 januari 2015 te berichten of BING en/of de 
heer Werkman aansprakelijkheid erkennen. 

Hoogachtend, 

BASE Advocaten B.V. 
J M.J Arts 
Advocaat 

D A T U M 

17-12-2014 
D O S S I E R 

20140336 
P A G I N A 
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T H E ' L I T I G A T I O N ' F I R M 

A D V O C A T E N 

Bureau Integriteit B.V. 
t.a.v. de heer P. Werkman 
Van Boetzelaerlaan 34 
3828 NS HOOGLAND-AMERSFOORT 

VOORAF PER FAX: 033 - 247 43 01 

B E T R E F T 

Euser/Albrandswaard 

Van Vollenhovenstraat 29 

3016 BG Rotterdam 
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3001 KG Rotterdam 

www.baseadvocaten.nl 

T E L E F O O N 

010 275 99 11 

FAX 

010 275 99 10 

E - M A I L 

joris.arts@baseadvocaten.nl 

Geachte heer Werkman, 

Op 17 december 2014 bent u en uw organisatie, BING, aansprakelijk 
gesteld voor alle schade die mijn cliënt, de heer Euser, heeft geleden en 
nog lijdt als gevolg van het Rapport BING. Onder verwijzing van het 
Rapport Korsten is aangegeven dat aan het rapport zelf en de wijze van 
totstandkoming zodanige (zorgvuldigheids)gebreken kleven dat het als 
onrechtmatig jegens de heer Euser kwalificeert. 

Rapport Korsten 
In het Rapport Korsten is hierbij uitgebreid stilgestaan. Ik noem onder 
andere dat: 

BING ten onrechte geen wederhoor heeft toegepast op de 
conceptconclusies en het onderdeel 'resumé'. Professor Kor
sten merkt daarbij op: "De implicatie daarvan is dat het bureau 
in het rappod kon trechteren en door weglating van feiten zelfs 
stapsgewijs in een resumé een beeld kon neerzetten dat on
recht doet aan de persoon E en niet door deze aan controle 
kon worden onderworpen"? 

BING ten onrechte voor cliënt gunstige informatie buiten be
schouwing heeft gelaten. Professor Korsten merkt bijvoor
beeld over de ontlastende verklaring van de coördinator Juri
dische zaken op: "De verklaring wordt door BING niet vol
doende op waarde geschat en dus ten onrechte niet als 'ont
lastend' voor E aangemerkt. BING doet er niets mee terwijl 
BING wel de verklaringen van 'lagere' ambtenaren benoemt 
(...) BING winkelt dus selectief in eigen materiaal en 'bouwt 
een beeld op' contra E';2 

BING ten onrechte in een bepaalde denkwijze is blijven han
gen. Dat getuigt van tunnelvisie. Professor Korsten merkt op: 

D A T U M 

25-2-2015 

D O S S I E R 

20140336 

P A G I N A 

1/3 

' Rapport Korsten, pagina 15. 
Rapport Korsten, p. 12. 

BASE Advocaten B.V. is gevestigd te Rotterdam 
en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 24386275. Alle diensten en overige 
werkzaamheden worden verricht uit hoofde van 
een overeenkomst van opdracht met BASE 
Advocaten B.V.. waarop - onder uitdrukkelijke 
uitsluiting van enige andere (algemene) 
voorwaarden - uitsluitend de algemene 
voorwaarden van BASE Advocaten B.V. van 
toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te 
Rotterdam. In deze voorwaarden is een 
beperking van aansprakelijkheid van BASE 
Advocaten B.V. opgenomen. Deze voorwaarden 
kunnen worden ingezien op 
www.baseadvocaten.nl en worden u op verzoek 
kosteloos toegezonden. 
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A D V 

"Het bureau onderzoekt niet de mogelijkheid dat E zich juist 
richtte op het algemeen belang en zich aan niets schuldig 
heeft gemaakt. (...) Over een dergelijke, concurrerende ver
haallijn lezen we bij BING niets.";3 

BING ten onrechte "feitelijk optreedt als onderzoeker, als aan
klager en ook nog als rechter".4 Daarmee is een eenzijdig rap
port tot stand gekomen dat de gemeenteraad niet had mogen 
accepteren; 

met betrekking tot de vierde deelvraag concludeert professor 
Korsten dat: "in het hele rappod van BING [er] echter geen 
spoor van bewijs van een (schijn van) belangenverstrengeling 
rond het instemmingsverzoek van Fore Freedom te vinden 
is."5 en dat met tal van argumenten ten onrechte geen reke
ning is gehouden en/of niet genoemd zijn in het Rapport 
BING; 

BING wijst aansprakelijkheid af OATUM 
Bij brief van 14 januari 2015 hebben u en BING alle aansprakelijkheid 25-2-2015 
afgewezen. U stelt niet onrechtmatig te hebben gehandeld. De heer Euser DOSSIER 
betwis t dit. 20140336 

P A G I N A 

Artikel 843a 2/3 
Met een beroep op artikel 843a Rv vordert de heer Euser afschrift/kopie 
van het gehele dossier met betrekking tot het Rapport BING. Dit verzoek is 
zowel aan BING als aan u gericht. Aan de vereisten voor een beroep op 
artikel 843a Rv is voldaan. De heer Euser heeft, gezien de conclusies en 
bevindingen van het Rapport Korsten, een rechtmatig belang bij afschrift 
van de stukken die tot het dossier Rapport BING behoren. De rechtsbe
trekking in kwestie betreft de rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad. De 
verzochte stukken kunnen bijdragen aan de conclusies uit het Rapport 
Korsten en die ook ondersteunen. De heer Euser wil zijn rechtspositie 
jegens BING en u nader kunnen bepalen. Hij heeft daar een rechtmatig 
belang bij, ook met het oog op het eventueel entameren van een voorlopig 
getuigenverhoor c.q. bodemprocedure. 

Afschrift/kopie dossier 
De heer Euser wenst afschrift van het volledige dossier van BING en u 
met betrekking tot het door BING en u uitgevoerde onderzoek en 
opgestelde onderzoeksrapport: "Rapportage Onderzoek Gemeente 
Albrandswaard d.d. 3 januari 2014". Daartoe horen in ieder geval de 
volgende (voldoende bepaalde) bescheiden: 

a) alle correspondentie - al dan niet digitaal opgeslagen, waar
onder e-mails - rondom de opdrachtverlening, tijdens de uit
voering van de opdracht en achteraf (het gaat dan o.a. om 
correspondentie met de Gemeente waaronder corresponden
tie met de secretaris en griffier, de begeleidingscommissie van 

3 Rapport Korsten, p. 16. 
' Rapport Korsten, p. 18. 
5 Rapport Korsten, p 14. 



de Raad en/of leden daarvan en personen/bedrijven aan wie 
om informatie is gevraagd en/of die voor een interview bena
derd zijn); 

b) verslagen van interviews en gesprekken en de concepten 
daarvan; 

c) de reacties van personen op een aan hen voorgelegd (con-
cept)interview en/of gespreksverslag; 

d) bandopnamen van interviews en/of gesprekken; 
e) de verschillende versies van het rapport en de concepten 

daarvan en de daaromtrent gevoerde correspondentie; 
f) alle correspondentie - al dan niet digitaal opgeslagen - die 

door BING en u is gevoerd naar aanleiding van de aansprake
lijkstelling van BASE van 17 december 2014 (aansprakelijk
stelling). 

Termijn 
Cliënt verzoekt, en voor zover nodig sommeert, u om binnen veertien 
dagen na heden, uiterlijk vóór 11 maart 2015 , bovengenoemde stukken te DATUM 
verstrekken aan ondergetekende, bij gebreke waarvan cliënt zich op 25-2-2015 
rechtsmaatregelen zal beraden. DOSSIER 

20140336 
Met vriendelijke groet, P A G I N A 

3/3 

BASE Advocaten B.V. 
J.M.J. Arts 
Advocaat 
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H E ' L I T I G A T I O N - M R M 

A D V O C A T E N 

Loyens & Loeff N.V. 
ta.v. mr. R.J.G. Backer 
Postbus 2888 
3000 CW Rotterdam 

VOORAF PER FAX: 010-412 58 39 

B E T R E F T 

Euser/Albrandswaard 

Geachte confrère, 

Aansprakelijkstelling 17 december 2014 
Op 17 december 2014 is uw cliënte, de Gemeente Albrandswaard (de 
"Gemeente") aansprakelijk gesteld voor alle schade die mijn cliënt, de 
heer Euser, heeft geleden en nog lijdt als gevolg van het Rapport BING. 
De Gemeente had een belangrijke rol bij de opdrachtverlening aan BING 
en bij de uitvoering ervan. Juist bij een integriteitsonderzoek mogen 
hieraan hoge zorgvuldigheidseisen gesteld worden. De Gemeente wordt 
echter verweten onvoldoende toezicht te hebben gehouden op haar 
opdrachtnemer BING. Aan het Rapport BING zelf en de wijze van 
totstandkoming, kleven daardoor (zorgvuldigheids-)gebreken zodat het als 
onrechtmatig jegens de heer Euser kwalificeert. 

Rapport Korsten 
In het Rapport Korsten is hierbij uitgebreid stilgestaan. Ik noem onder 
andere dat: 

BING ten onrechte geen wederhoor heeft toegepast op de 
conceptconclusies en het onderdeel 'resumé'. Professor 
Korsten merkt daarbij op: "De implicatie daarvan is dat het 
bureau in het rapport kon trechteren en door weglating van 
feiten zelfs stapsgewijs in een resumé een beeld kon 
neerzetten dat onrecht doet aan de persoon E en niet door 
deze aan controle kon worden onderworpen"? 

BING ten onrechte voor cliënt gunstige informatie buiten 
beschouwing heeft gelaten. Professor Korsten merkt 
bijvoorbeeld over de ontlastende verklaring van de coördinator 
Juridische zaken op: "De verklaring wordt door BING niet 
voldoende op waarde geschat en dus ten onrechte niet als 

• 'ontlastend' voor E aangemerkt. BING doet er niets mee terwijl 

Rapport Korsten, pagina 15. 
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BASE Advocaten B.V. is gevestigd te Rotterdam 
en ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 24386275. Alle diensten en overige 
werkzaamheden worden verricht uit hoofde van 
een overeenkomst van opdracht met BASE 
Advocaten B.V., waarop - onder uitdrukkelijke 
uitsluiting van enige andere (algemene) 
voorwaarden - uitsluitend de algemene 
voorwaarden van BASE Advocaten B.V. van 
toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te 
Rotterdam. In deze voorwaarden is een 
beperking van aansprakelijkheid van BASE 
Advocaten B.V. opgenomen. Deze voorwaarden 
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www.baseadvocaten.nl en worden u op verzoek 
kosteloos toegezonden. 
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BING wel de verklaringen van 'lagere' ambtenaren benoemt 
(...) BING winkelt dus selectief in eigen materiaal en 'bouwt 
een beeld op'contra E';2 

BING ten onrechte in een bepaalde denkwijze is blijven 
hangen. Dat getuigt van tunnelvisie. Professor Korsten merkt 
op: "Hef bureau onderzoekt niet de mogelijkheid dat E zich 
juist richtte op het algemeen belang en zich aan niets schuldig 
heeft gemaakt. (...) Over een dergelijke, concurrerende 
verhaallijn lezen we bij BING niets.";3 

BING ten onrechte "feitelijk optreedt als onderzoeker, als 
aanklager en ook nog als rechter"4 Daarmee is een eenzijdig 
rapport tot stand gekomen dat de gemeenteraad niet had 
mogen accepteren; 

met betrekking tot de vierde deelvraag concludeert professor 
Korsten dat: "in het hele rapport van BING [er] echter geen 
spoor van bewijs van een (schijn van) belangenverstrengeling D A T U M 

rond het instemmingsverzoek van Fore Freedom te vinden 25-2-2015 
is."5 en dat met tal van argumenten ten onrechte geen DOSSIER 
rekening is gehouden en/of niet genoemd zijn in het Rapport 20140336 
BING; PAGINA 
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over de rol van de gemeenteraad merkt professor Korsten op: 
"(...) het rapport en de daarin gegeven beoordeling is 
eenzijdig en E is feitelijk de mogelijkheid van hoor en 
wederhoor (dus inclusief het oordelend deel) onthouden. De 
gemeenteraad van Albrandswaard had het rapport van BING 
onder die omstandigheden niet mogen accepteren."; 

en ten aanzien van de opdrachtverstrekking: "Hef plaatsen 
van (betamelijke) advertenties dooreen politieke partij gaat de 
gemeenteraad van Albrandswaard als raad helemaal niet aan. 
Deze kwestie had dan ook helemaal niet betrokken moeten 
worden bij de opdracht aan BING"5 

Gemeente wijst aansprakelijkheid af 
Ondanks het feit dat de Gemeente in het bezit is van het Rapport Korsten, 
heeft u namens de Gemeente bij brief van 27 januari 2015 de 
aansprakelijkstelling ongemotiveerd afgewezen. De Gemeente is niet 
ingegaan op haar rol en verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van 
het Rapport BING. 

Artikel 843a & Wob 
Met een beroep op artikel 843a Rv en de Wet Openbaarheid van Bestuur 
("Wob") vordert c.q. verzoekt de heer Euser afschrift/kopie van het gehele 
dossier met betrekking tot het door BING uitgevoerde onderzoek en het 

2 Rapport Korsten, p. 12. 
3 Rapport Korsten, p. 16. 
4 Rapport Korsten, p. 18. 
5 Rapport Korsten, p. 14. 
6 Rapport Korsten, p. 6. 
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opgestelde onderzoeksrapport: "Rapportage Onderzoek Gemeente 
Albrandswaard d.d. 3 januari 2014". Aan de vereisten voor beide 
grondslagen is voldaan. Wat betreft artikel 843a Rv geldt dat de heer 
Euser gezien de conclusies en bevindingen van het Rapport Korsten een 
rechtmatig belang heeft bij afschrift van de stukken die tot het dossier 
Rapport BING behoren. De rechtsbetrekking in kwestie betreft de 
rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad. De verzochte stukken kunnen 
bijdragen aan de conclusies uit het Rapport Korsten en die ook 
ondersteunen. De heer Euser wil zijn rechtspositie jegens de Gemeente 
nader kunnen bepalen. Hij heeft daar een rechtmatig belang bij, ook met 
het oog op het eventueel entameren van een voorlopig getuigenverhoor 
c.q. bodemprocedure. Wat betreft de Wob geldt dat uit de jurisprudentie 
volgt dat het begrip 'bestuurlijke aangelegenheid' ruim moet worden 
opgevat en dat verzoeken tot het overleggen van de BING rapportage óók 
onder het toepassingsbereik van de wet vallen. Het verzoek tot overleggen 
van onderliggende stukken valt onder datzelfde toepassingsbereik.7 

Afschrift/kopie dossier DATUM 
De heer Euser wenst afschrift van het volledige dossier van de Gemeente 25-2-2015 
inzake het door BING opgestelde onderzoeksrapport: "Rapportage DOSSIER 
Onderzoek Gemeente Albrandswaard d.d. 3 januari 2014". Daartoe horen 20140336 
in ieder geval de volgende (voldoende bepaalde) bescheiden: PAGINA 
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a) alle correspondentie - al dan niet digitaal opgeslagen, 

waaronder e-mails - rondom de opdrachtverlening, tijdens de 
uitvoering van de opdracht en achteraf (het gaat dan o.a. om 
correspondentie met de Gemeente waaronder 
correspondentie met de secretaris en griffier, de 
begeleidingscommissie van de Raad en/of leden daarvan en 
personen/bedrijven aan wie om informatie is gevraagd en/of 
die voor een interview benaderd zijn); 

b) verslagen van interviews en gesprekken en de concepten 
daarvan; 

c) de reacties van personen op een aan hen voorgelegd 
(concept)interview en/of gespreksverslag; 

d) bandopnamen van interviews en/of gesprekken; 
e) de verschillende versies van het rapport en de concepten 

daarvan en de daaromtrent gevoerde correspondentie; 
f) alle correspondentie - al dan niet digitaal opgeslagen - die 

door de Gemeente is gevoerd naar aanleiding van de 
aansprakelijkstelling van BASE van 17 december 2014 
(aansprakelijkstelling).8 

Varia 
Voor zover de stukken waarom wordt verzocht zich bij BING bevinden, 
geldt dat in het kader van genoemde wettelijke bepalingen, die stukken 
zich binnen de invloedssfeer van de Gemeente bevinden en derhalve 
- kort gezegd - voor de Gemeente voorhanden zijn. Overigens zal ook 

7 Rechtbank Roermond 31 juli 2012, ECLI:NL:RBROE.2012:BX3992 
8 Eventuele correspondentie gevoerd met de raadsman van Gemeente valt hier uiteraard niet 
onder. 
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BING om afschrift van stukken worden verzocht (op basis van art. 843a 
Rv). 

Cliënt verzoekt en voor zover nodig sommeert u om binnen veertien dagen 
na heden, uiterlijk vóór 11 maart 2015 bovengenoemde stukken te 
verstrekken aan ondergetekende, bij gebreke waarvan cliënt zich op 
rechtsmaatregelen zal beraden. 

Met vriendelijke groet, 

Termijn 
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