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Betreft: verzoek tot verwijdering

Geachte Raad,
Tot mij wendde zich de heer Geers wonende te Staphorst, met het verzoek hem bij te staan in het
navolgende.
Uw gemeente heeft op internet een rapport gepubliceerd waarin u mijn cliënt en diens vriendin
onterecht in een kwaad daglicht stelt. Dit is het zogeheten 'feitenrelaas gemeentesecretaris'.
Er staan onwaarheden en onjuistheden in die mijn cliënt en diens vriendin bewust in een kwaad
daglicht stellen waardoor sprake is van smaad, smaadschrift en/of laster. Hiervan heeft cliënt
aangifte gedaan bij de politie.
Van de politie heeft cliënt vernomen dat deze van mening is dat er geen sprake is van smaad
en/of laster. Cliënt begrijpt dat de aangifte is beoordeeld door de beleidsofficier van justitie die
in het driehoeksoverleg met uw gemeente zit. De schijn van ernstige belangenverstrengeling is
hiermee gewekt. Om die reden bereidt cliënt inmiddels een artikel 12 Rv procedure op en is contact gezocht met de Landelijke Hoofdofficier van Justitie met het verzoek de zaak te laten onderzoeken door de Rijksrecherche.
Cliënt heeft aangifte gedaan tegen de opsteller van het onderzoek de heer Rossen en tegen de
raad als het orgaan dat de beslissing heeft genomen het rapport op internet te publiceren.
Het feitenrelaas schaadt cliënt en zijn vriendin in hun goede naam. Derhalve vorder ik namens
cliënten binnen een termijn van 14 dagen na heden verwijdering van het 'feitenrelaas gemeentesecretaris' van de website van de gemeente Staphorst. Hoe langer deze op de site blijft hoe meer
schade de inhoud zal toebrengen aan cliënt en diens vriendin.
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In de bijgevoegde aangifte staat een gedeelte van de onjuistheden vermeld. Ik verwijs u naar de
inhoud van de aangifte.
De vermelde zaken in het feitenrelaas zijn aantoonbaar te weerleggen. Uw gemeente is bij monde van de heer Rossen ernstig tekortgeschoten in haar plicht zorgvuldig onderzoek te doen naar
de vermeende misstanden en gedane aantijgingen tegen uw gemeente. Er is geen gedegen onderzoek uitgevoerd, feiten zijn verdraaid of in het geheel niet opgenomen. De heer Rossen wist bij
aanvang van het onderzoek de resultaten al en heeft er enkel naar toe geschreven.
Van u als overheidsinstantie mag zorgvuldigheid worden verwacht hetgeen in deze kwestie ver
te zoeken is.
Mocht binnen een termijn van 14 dagen het feitenrelaas niet zijn verwijderd van internet zal in
kort geding verwijdering onder verbeuring van en dwangsom worden gevorderd.
Ik ga er echter vanuit dat uw gemeente het niet zover zal laten komen.
Voor de goede orde meld ik u dat cliënt de gemeente volledig aansprakelijk acht en voor de
schade die hij heeft geleden en nog zal lijden door het handelen van de gemeente.
Om er zeker van te zijn dat u de inhoud van de brief zult krijgen, zend ik u de brief zowel per
gewone als per aangetekende post.
Met vriendelijke groet,
DAS
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