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Geacht College,

Namens cliënten, de heer M.H.J.M. Stoelinga, Sporthuis Ruisch, Gema Amusement B.V., Gema
Beheer B.V., Stoelinga Beheer B.V. en de vereniging Onafhankelijk Delft, bericht ik u als volgt.

Bij brieven van 11 juni 2009 en 2 juni 2010 (bijlagen I en II) heeft de heer Stoelinga de gemeente
Delft aansprakelijk gesteld voor haar onrechtmatig handelen in de kwestie Baljé. Die laatste brief
volgde op het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 16 maart 2010 in de zaak
Stoelinga/Baljé. Het Gerechtshof heeft Stoelinga op alle punten in het gelijk gesteld en
geconcludeerd dat de beschuldigingen aan het adres van Baljé voldoende steun vonden in de
feiten en dus rechtmatig waren. Het ging onder meer om de beschuldigingen dat Baljé:

o zijn ambtenaren de instructie gaf buiten de wet om subsidie aan Daga te verstrekken voor
een gondelproject;

o de overheid willens en wetens benadeelde door vastgoedhandelaar Zegwaard
herhaaldelijk te adviseren (na een gesprek met de toenmalige Haagse wethouder Verkerk)
de gemeente Den Haag de hoofdprijs te vragen voor een stuk land;

o in ruil voor de verstrekte informatie Zegwaard herhaaldelijk vroeg om een financiële
wederdienst;
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o vertrouwelijk informatie over de burgemeestersbenoeming heeft doorgespeeld aan de
heer Verkerk, toenmalig burgemeesterskandidaat en huidig burgemeester van Delft.

Arrest Hoge Raad 11 november 2011 in Stoelinga/Baljé
Enkele dagen na het verzenden van de laatste sommatie aan de gemeente Delft is de heer Baljé in
cassatie gegaan tegen het oordeel van het Gerechtshof. Om niet vooruit te lopen op het oordeel
van de Hoge Raad besloot Stoelinga af te wachten met het nemen van verdere stappen tegen de
gemeente.

Zoals u weet heeft de Hoge Raad op 11 november 2011 arrest gewezen, waarmee de procedures
tussen Stoelinga en Baljé tot een einde zijn gekomen. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep
van Baljé, nadat eerder ook Advocaat Generaal Huydecoper in een uitvoerige conclusie
adviseerde tot verwerping van het cassatieberoep. Het arrest en het advies van de AG treft u als
bijlagen III en IV bij deze brief aan.

De strategie van de gemeente in deze affaire is telkens geweest om reputatieschade voor de
gemeente te beperken, zo blijkt uit de stukken. Het College vond kennelijk dat daartoe vrijwel
onvoorwaardelijke steun voor haar wethouder het meest voor de hand lag, in plaats van
transparantie en een grondig onderzoek naar de beschuldigingen.

Een in een paar dagen opgesteld intern rapport sprak de wethouder vrij en gaf hem de munitie
om, mede in opdracht van en gefinancierd door de gemeente, de juridische strijdbijl tegen
Stoelinga op te pakken. Die strijd is nu dus geculmineerd in de afwijzing van alle vorderingen van
de ex-wethouder door het Gerechtshof en de Hoge Raad. De uitspraken van zowel het

Gerechtshof Den Haag als de Hoge Raad geven verdere onderbouwing voor het onrechtmatig
handelen door de gemeente jegens cliënten. Aangezien de laatste brief dateert van bijna anderhalf
jaar geleden, wordt hierna nog eens toegelicht waaruit het onrechtmatig handelen door de
gemeente bestaat.

Onrechtmatig handelen gemeente

Gemeente zette Baljé aan tot procedures en leverde Baljé cruciale ondersteuning
Uw College heeft de heer Baljé financieel ondersteund in zijn procedures tegen de heer Stoelinga.
Aan Baljé is in ieder geval een bedrag van € 17.264,29 (ex BTW?) betaald. De ondersteuning gaat
echter verder dan alleen een financiële tegemoetkoming. Uit een intern memo van de hand van
burgemeester Verkerk blijkt dat de gemeente samen met Baljé heeft besloten tot juridische
stappen tegen Stoelinga. De gemeente blijkt Baljé bij besluit van 19 mei 2005 bovendien opdracht
te hebben gegeven namens de gemeente bepaalde vorderingen tegen Stoelinga in te stellen.

Gemeente droeg Baljé op schade en kosten gemeente te verhalen pp Stoelinga
In het besluit van 19 mei 2005, waarin de eerste € 15.000,- aan Baljé was toegezegd, stond als
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uitgangspunt dat ook eventuele vervolgstappen, na voorafgaand overleg met het college, door de
gemeente gedragen zouden worden. Het uitgangspunt was aanvankelijk kennelijk dus dat de

gemeente alle juridische kosten van Baljé zou dragen. Dat is waarschijnlijk de reden dat de
gemeente in hetzelfde besluit van 19 mei 2005 Baljé opdroeg van Stoelinga vergoeding te eisen
van zijn gehele juridische kosten, inclusief (maar niet beperkt tot) de door de gemeente aan Baljé
betaalde vergoeding. Dit leverde Stoelinga uiteindelijk een schadeclaim op die door Baljé eind
2008 werd geschat op ruim € 190.000,-. Aangezien de procedures door zijn gelopen tot begin
2010 is die claim later vanzelfsprekend fors opgelopen (waarschijnlijk tot ruim € 300.000,-).

De gemeente vroeg Baljé daarnaast ook de schade die de gemeente door de affaire stelde te lijden
te verhalen op Stoelinga. Daarbij werden expliciet de wachtgeldkosten genoemd. Die kosten (ad €
198.000,-) werden in de civiele procedure van Baljé tegen Stoelinga vervolgens ook netjes
geclaimd door Baljé, die daarbij uitlegde dat hij die kosten aan de gemeente zou moeten
terugbetalen, daarmee bevestigend dat hij dit bedrag namens de gemeente claimde. Opmerkelijk
genoeg betreft het wachtgeldkosten betaald aan een wethouder die is afgetreden na wangedrag.
Kosten die de gemeente vervolgens niet verhaalde op de zich misdragende wethouder, maar op
het gemeenteraadslid dat de misstand naar buiten bracht.

Gemeente wilde voorbeeld stellen door juridische actie tegen Stoelinga

Het College vond het noodzakelijk de naam van Baljé te zuiveren, om de gemeente in staat te
stellen vervolgens ook in eigen naam een procedure tegen Stoelinga te voeren, zo blijkt uit een
intern memo. De gemeente wilde tenslotte een voorbeeld stellen om toekomstige "beschadiging
van personen" te voorkomen. Kritiek op het bestuur diende volgens de gemeente binnenskamers
te blijven. Letterlijk schreef Verkerk: "De handelwijze die de heer Baljé (en ons) aanleiding heeft gegeven om
tot juridische stappen over te gaan, past in een reeks van incidenten, waarbij het beschadigen van personen aan de
orde is geweest. Ons College acht het nodig dat dit gedrag stopt. De voorbeeldwerking die kan uitgaan van een
eventueel positief resultaat van de procedure van dhr. Ba//é is daarmee tevens een gemeentelijk en maatschappelijk
belang."

Het voorgaande illustreert dat Baljé mede namens en op verzoek van de gemeente procedeerde
tegen Stoelinga en dat het besluit om tegen Stoelinga te procederen mede op voorspraak van de
gemeente is genomen.

Intern rapport gemeente leverde Baljé de noodzakelijke onderbouwing voor zijn claims
De gemeente heeft Baljé niet alleen aangezet tot procederen tegen gemeenteraadslid Stoelinga, zij
leverde Baljé met het gemeentelijke rapport over de affaire ook de noodzakelijke onderbouwing
van zijn claims.

Gerechtshof bevestigt dat interne onderzoek gemeente niet deugt

Dat het interne onderzoek dat naar aanleiding van de beschuldigingen van Stoelinga is verricht
niet deugde, wordt niet alleen onderschreven door professor Elzinga (zie hierover uitgebreid mijn
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brief d.d. 11 juni 2009, bijlage I), maar is nu ook door het Gerechtshof Den Haag bevestigd. Het

Hof zegt hierover (r.o. 33): "Dat enkel de uitkomst van bet interne onderzoek aanleiding voor Stoelinga, als
volksvertegenwoordiger en lid van de oppositie, had moeten ^ijn om %yn verdenkingen) niet meer te herhalen, is
overigens ook al niet redengevend, daar uit bet betrokken rapport niet valt ofte leiden dat de eerdergenoemde
videobeelden en geluidsopnamen, die Stoelinga ^elfwel had waargenomen, bij de uitvoering van het onderzoek %ijn
betrokken"

Hoewel belangrijkste integriteitsvragen rond Baljé in het geheel niet zijn onderzocht, werd in het
gemeenterapport toch geconcludeerd dat er geen signalen waren die nader onderzoek naar Baljé
rechtvaardigen. Wel diende volgens het rapport de kennis van de actuele spelregels m.b.t.
subsidies van een deel van de ambtelijke organisatie 'opgefrist te worden'. Dat is opmerkelijk.
Immers, het waren juist die ambtenaren die Baljé er uitdrukkelijk op hebben gewezen, zo blijkt
uit het rechercherapport, dat de gang van zaken niet correct was. Zij hebben verklaard dat zij
door Baljé onder druk zijn gezet om de regels te omzeilen. Toch worden diezelfde ambtenaren
op cursus gestuurd. Want voor alles moest voorkomen worden dat de reputatie van de
wethouder (en dus het college) geschaad zou worden.

Insteek intern rapport was Baljé zonder kleerscheuren door affaire te loodsen
CDA raadslid Van Tongeren vat in een interview de insteek van de gemeente in de affaire Baljé
als volgt samen: "Ba//é moest snel en s/onder kleerscheuren worden afgevoerd" Van Tongeren bevestigt dat
Verkerk, zelf betrokken bij de affaire, geen interesse had in de beelden toen Stoelinga hem deze
ter inzage aanbood. Overigens weigert het College bij weten van Stoelinga nog altijd de opnames
te bekijken. Van Tongeren heeft verder aangegeven dat over de inhoud van het interne (en
volgens de gemeente objectieve) gemeenterapport over de kwestie is onderhandeld tussen de
gemeentesecretaris en de advocaat van Baljé 'want anders kwam Baljé nooit meer ergens aan het werk\
aldus Van Tongeren. Dit bevestigt dat de insteek van de gemeente niet was de waarheid te
achterhalen, maar de beschuldigingen zo snel mogelijk te neutraliseren en Baljé munitie te geven
voor zijn strijd tegen Stoelinga.

Gemeente handelde in strijd niet de beginselen van behoorlijk bestuur
Uw ondersteuning van de ex-wethouder in een geschil met een zittend gemeenteraadslid die als
oppositielid een misstand in het bestuur aan de kaak wilde stellen was ongepast. Dat geldt des te
meer nu er aanwijzingen zijn voor de stelling dat het doel van dit rapport slechts was de reputatie
van de wethouder (en daarmee van de gemeente) schoon te poetsen, zonder daadwerkelijk te
onderzoeken of de beschuldigingen steekhoudend waren. Daarmee heeft de gemeente zich
schuldig gemaakt aan détournement de pouvoir.

Ook verschillende andere beginselen van behoorlijk bestuur zijn met de voeten getreden. De
gemeente heeft in het kader van haar onderzoek nooit de belastende opnames bekeken. De
belangrijkste beschuldigingen zijn verder buiten het onderzoek gelaten. Het onderzoek beperkte
zich tot het ondervragen van enkele aan Baljé ondergeschikte ambtenaren. Het rapport



Kennedy Van der Laan

vermeldde bovendien ten onrechte, zo bleek later, dat ook de behandelend ambtenaren waren
gehoord. De meest betrokken ambtenaar bleek helemaal niet te zijn gehoord. Beide behandelend
ambtenaren verklaarden later aan de politie onder druk te zijn gezet door Baljé om zonder het
vereiste collegebesluit een subsidie toe te kennen.

Hoewel iedere vorm van zorgvuldig en evenwichtig onderzoek ontbrak, achtte de gemeente
zichzelf wel in staat te concluderen dat van enig wangedrag door Baljé niet was gebleken en dat er
geen reden was voor verder onderzoek. Die conclusies hebben Stoelinga vervolgens achtervolgd
in de door Baljé aangespannen procedures. Dat effect besefte de gemeente zich ook terdege. De
gemeente heeft daarmee het zorgvuldigheidsbeginsel en de eis dat een evenwichtige
belangenafweging plaatsvindt, geschonden.

Bij brief van 11 juni 2009 is al toegelicht dat de gemeente Delft in strijd heeft gehandeld met het
verbod op vooringenomenheid en het gelijkheidsbeginsel. De gemeente rechtvaardigt haar steun
aan Baljé met de stelling dat "via de beschuldigingen aan de wethouder tevens beschadiging van de reputatie
van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie van Delft optreedt', zo blijkt uit een intern memo. Nog
afgezien van het feit dat dit aantoont dat de gemeente Delft meer belang hecht aan haar reputatie
dan aan het aan de kaak stellen van misstanden, gaat dit argument ook om een andere reden niet
op. Immers, zowel Stoelinga als Baljé maakte deel uit van het gemeentebestuur. De gemeentewet
bepaalt immers dat zowel de leden van de gemeenteraad, als die van het college, deel uitmaken
van het gemeentebestuur (art. 5 a Gw). Ook schade aan de reputatie van gemeenteraadslid
Stoelinga betekent dus schade aan de reputatie van het gemeentebestuur. Dat is door de
gemeente echter buiten beschouwing gelaten. In een geschil tussen twee organen van het
gemeentebestuur past het de gemeente niet partij te kiezen.

Vrijheid van meningsuiting
Een gezonde democratie verlangt dat oppositieleden worden gestimuleerd wantoestanden in het
bestuur aan de kaak te stellen. De gemeente heeft ontoelaatbaar in strijd gehandeld met het door
artikel l O van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ("EVRM") beschermde recht
van vrijheid van meningsuiting, door te trachten een oppositielid de mond te snoeren om te
voorkomen dat een misstand aan het licht zou komen die de reputatie van de gemeente zou
kunnen schaden.

Vrijheid van vergadering en vereniging
Ook heeft de gemeente het in artikel 11 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van vergadering en
vereniging geschonden. De door de gemeente ondersteunde procedures tegen Stoelinga hebben
geleid tot de opsplitsing van Leefbaar Delft, toen een deel van die partij uit vrees financieel ten
onder te gaan zich van Stoelinga distantieerde. Daarmee is Stoelinga in belangrijke mate
belemmerd in zijn politieke functioneren. Ook het mede door Stoelinga gefinancierde
Onafhankelijk Delft is door de procedures in haar optreden belemmerd. In de jurisprudentie van
het EHRM is uitgemaakt dat overheidsmaatregelen die aanzienlijke financiële gevolgen voor
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lokale partijen hebben, en daarmee de politieke activiteiten in gevaar brengen, een ontoelaatbare
inmenging in het recht op vereniging vormen.

Het recht verkozen te worden
Tenslotte heeft de gemeente artikel 3 van het eerste protocol bij het EVRM, het recht op vrije
verkiezingen, dat ook het passief stemrecht beschermt, met de voeten getreden. Potentiële
kandidaten zullen zich terecht twee keer bedenken voordat ze zich in de toekomst verkiesbaar
stellen als raadslid in de gemeente Delft. Immers, de affaire Baljé heeft getoond dat het
controleren van het bestuur, één van de belangrijkste taken van een oppositielid, door de
gemeente Delft hard kan worden afgestraft. Illustratief hiervoor is dat uw College blijkens de
besluitvorming nota bene zelf spreekt van de "voorbeeldwerking' die de procedures tegen Stoelinga
moesten hebben.

Causaal verband tussen onrechtmatig handelen gemeente en schade Stoelinga c.s.

Zonder de steun van uw gemeente was Baljé niet begonnen aan zijn juridische procedures tegen
Stoelinga, waren zijn vorderingen minder omvangrijk geweest en was Baljé ook niet zo ver
gekomen. De steun bestond onder meer uit:

o Een financiële bijdrage en het vooruitzicht dat alle advocaatkosten zouden worden
vergoed;

o De opdracht aan Baljé dat hij zijn eigen schade en de schade van de gemeente diende te
verhalen op Stoelinga in een juridische procedure;

o Het opstellen van een rapport dat als insteek had Baljé zonder kleerscheuren uit deze
affaire te loodsen;

o Het opstellen van een rapport waarin waarin wordt geconcludeerd dat er geen signalen
waren die nader onderzoek naar Baljé rechtvaardigden, terwijl de belangrijkste
beschuldigingen aan het adres van Baljé geheel niet zijn onderzocht;

o De gemeente wilde een voorbeeld stellen.

De gemeente is gezien haar onrechtmatige steun aan de ex-wethouder aansprakelijk voor de door
Stoelinga ten gevolge van de procedures geleden schade.

Het Gerechtshof Den Haag heeft geconcludeerd dat de beschuldigingen aan het adres van de
wethouder voldoende feitelijk waren onderbouwd. Dat is door de Hoge Raad bevestigd. Indien
de gemeente de beschuldigingen ook naar behoren zou hebben onderzocht, zou de gemeente tot
dezelfde conclusie zijn gekomen. Daarmee zouden ook de procedures tegen Stoelinga in de kiem
zijn gesmoord. In plaats van het nemen van maatregelen tegen de zich misdragende wethouder
en eventuele overige betrokkenen, gaf de gemeente de wethouder de fundamenten voor zijn
jarenlange procedures tegen Stoelinga. Lezing van de verschillende vonnissen leert dat het interne
gemeenterapport het belangrijkste door Stoelinga te overwinnen obstakel was.
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De publieke ondersteuning door de gemeente van haar ex-wethouder en het interne rapport
waren ook in belangrijke mate debet aan de motie door de gemeenteraad d.d. 24 mei 2005, waarin
afkeuring werd uitgesproken niet over het wangedrag van de wethouder, maar over de het aan de
kaak stellen daarvan door Stoelinga. Ook die motie heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de
aanvankelijke voor Stoelinga negatieve rechterlijke uitspraken.

Zonder de onrechtmatige campagne van de gemeente ter ondersteuning van de strijd van Baljé
tegen Stoelinga, een strijd die de gemeente tot de hare maakte, zou Stoelinga niet gedwongen zijn
geweest zich minimaal vijf jaar lang te verdedigen tegen de ene na de andere civiele en
strafrechtelijke procedure van Baljé.

Schade

Juridische kosten
In de afgelopen zes jaar zijn in de talloze procedures in deze zaak in totaal 11 vonnissen gewezen.
Stoelinga heeft een fortuin moeten besteden om zich te verdedigen. De kosten die Stoelinga heeft
moeten maken voor zijn juridische verdediging bedragen momenteel ruim € 335.000,- (incl.
BTW). Deze kosten lopen in de toekomst uiteraard verder op. Vanzelfsprekend kan Stoelinga
deze kosten indien nodig onderbouwen.

In reactie op de aansprakelijkstelling van de gemeente van 11 juni 2009 merkte uw raadsman, mr.
Van der Feltz, op dat de procespartij die verliest wordt veroordeeld in de proceskosten, zodat
geen ruimte zou bestaan voor een vergoeding van de juridische kosten van Stoelinga door de
gemeente. Daarmee miskent uw raadsman dat de gemeente geen procespartij is in die procedure
zodat de proceskostenregeling op haar geen betrekking heeft. De gemeente is aansprakelijk is
voor de door haar onrechtmatig handelen veroorzaakte schade, in casu voor een belangrijk deel
bestaand uit juridische kosten. Bovendien geldt in Nederland een forfetair systeem van
proceskostenvergoeding. Dat betekent dat slechts een fractie van de daadwerkelijke kosten wordt
vergoed door de verliezende partij. In casu is Baljé in de bodemzaak veroordeeld tot vergoeding
aan Stoelinga van ongeveer € 9.000,- aan proceskosten. Tot op heden heeft Baljé niet voldaan aan
de proceskostenveroordeling. Als hij dat alsnog doet, zal dit bedrag vanzelfsprekend in mindering
komen op de vordering op de gemeente. Dan resteert echter nog een bedrag van € 326.000,-.

Overige kosten
Om zijn maandelijks oplopende juridische kosten te kunnen blijven financieren werd de heer
Stoelinga gedwongen een lijfrentepolis in zijn geheel uit te laten keren, hetgeen een heffing van de
belastingdienst tot gevolg had van ruim € 55.000,-.

Verder heeft Stoelinga in totaal € 60.000,- aan dwangsommen verbeurd. Dwangsommen die zijn
opgelegd ter afdwinging van een verbod dat niet zou zijn opgelegd zonder de steun van de
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gemeente, als sanctie op het doen van rechtmatige uitingen, zo blijkt nu op grond van de arresten
van het Gerechtshof en de Hoge Raad.

Daarnaast heeft Stoelinga immateriële schade geleden in de vorm van reputatieschade en fysieke
en geestelijke schade. De afgelopen jaren waren voor de heer StoeHnga zeer zwaar. De talloze
procedures die Baljé met ondersteuning van de gemeente is gestart hebben het leven van
Stoelinga en zijn vrouw vanaf 2005 in belangrijke mate bepaald. Het feit dat Baljé naast de
verschillende procedures ook voor 1,4 miljoen Euro beslag ten laste van Stoelinga had gelegd
voerde de druk voor Stoelinga begrijpelijkerwijs op. Hiervoor is toegelicht dat de vordering
waarvoor beslag was gelegd, voor een belangrijk deel in opdracht van en namens de gemeente
was ingesteld. Stoelinga is door de stressvolle situatie eind 2009 onder meer met hartklachten
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ook de wijze waarop Stoelinga in zijn politieke optreden
is belemmerd verdient genoegdoening. De immateriële schade voor Stoelinga wordt tot op heden
voorlopig geschat op € 120.000,-.

Door Stoelinga te benadelen heeft de gemeente ook Onafhankelijk Delft en de aan Stoelinga
gelieerde ondernemingen Sporthuis Ruisch, Gema Amusement B.V., Gema Beheer B.V. en
Stoelinga Beheer B.V benadeeld. Niet alleen omdat Stoelinga niet langer de vereiste energie en
tijd had om in deze bedrijven te steken, maar ook omdat deze rechtspersonen reputatieschade
hebben opgelopen door de tegen Stoelinga gerichte campagne van de gemeente. Stoelinga was
immers de geldverstrekker en het boegbeeld van deze rechtspersonen. Onafhankelijk Delft werd
bovendien belemmerd in haar functioneren. Voor deze rechtspersonen wordt de schade
voorzichtig geschat op ieder € 5.000,-, wat op een totaalbedrag van € 25.000,- komt.

Cliënten schatten hun totale schade ten gevolge van het onrechtmatig handelen door de
gemeente derhalve momenteel op € 595.000,-, voor welke schade zij uw gemeente aansprakelijk
houden. Daarnaast houden cliënten uw gemeente aansprakelijk voor de redelijke kosten voor
juridische bijstand voor het verhalen van de onderhavige claim.

Gezien het feit dat de heer Stoelinga nu al jaren procedures voert over deze affaire, is hij genegen
water bij de wijn te doen om nog meer langlopende geschillen te vermijden. Cliënten zijn in dat
kader bereid de zaak tegen finale kwijting te schikken tegen betaling van een totaalbedrag van
EUR 400.000,-. Dit voorstel is geldig tot en met dinsdag 10 januari 2012, na welke datum het
voorstel bij uitblijven van acceptatie niet langer geldig is en cliënten overgaan tot dagvaarding.
Het ligt voor de hand dat in dat kader getuigen onder ede zullen worden gehoord, waaronder in
elk geval burgemeester Verkerk en de gemeentesecretaris.
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Cliënten behouden zich alle rechten voor.

Hoogachtend,
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Jens van den Brink

advocaat


