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Geachte heer Bourgonje,
Namens de besloten vennootschap Recreatiepark Fort Oranje B.V. doe ik hiermee aangifte tegen
de heer mr. A.G.M. Zander, aangesteld als kantonrechter bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Breda wegens het opzettelijk opmaken van een proces-verbaal met onjuiste
vermeldingen van de mondelinge behandeling van het kort geding tussen de heer J.J. Kerkhof en
de besloten vennootschap Recreatiepark Fort Oranje B.V. (Fort Oranje)
Aangezien de hoofdofficier van justitie van het parket Breda deelgenomen heeft/deelneemt aan
het overleg tussen de burgemeester van de Gemeente Zundert, de politiechef West
Brabant/Zeeland, de projectleider van het RIEC en het Ministerie van Veiligheid en Justitie
waarbij niet openbaar gemaakte afspraken gemaakt zijn om Fort Oranje aan te pakken,
ontbreekt het vertrouwen om in dit arrondissement aangifte te doen. Bijgaand treft u stukken
aan waaruit de deelname van het parket Breda blijkt. (Bijlage 1)
Op 7 maart 2016 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden van het door de heer J.J.
Kerkhoff aanhangig gemaakte kort geding tegen Fort Oranje. Omdat Fort Oranje tijdens deze
zitting de indruk kreeg dat de heer Zander vooringenomen houding had jegens Fort Oranje, is
een wrakingsverzoek gedaan.
Van de zitting is door mr. Zander een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend. (bijlage 2) De
gemachtigde van Fort Oranje heeft mr. Zander bij brief van 29 maart 2016 gewezen op een
aantal in het proces-verbaal geconstateerde onjuistheden. (bijlage 3) Bij aanvang van de zitting
van de wrakingskamer op 4 april 2016 is door de gemachtigde van Fort Oranje aan Zander
gevraagd of het proces-verbaal – dat ook dient als basis voor de behandeling door de
wrakingkamer – aangepast is. Mr. Zander heeft aanvankelijk gesteld dat aanpassing niet
mogelijk zou zijn omdat na een wraking geen handelingen in de procedure verricht kunnen
worden. In de loop van de wrakingszitting heeft mr. Zander echter bevestigd dat de inhoud van
het proces-verbaal juist is. Het wrakingsverzoek is bij beslissing van 11 april 2016 afgewezen.
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De beslissing is genomen op basis van de onjuist geformuleerde wrakingsgrond in het procesverbaal. (bijlage 4)
Bij brief van 15 april 2016 heeft mr. Zander de gemachtigde medegedeeld dat het proces-verbaal
ongewijzigd blijft. (bijlage 5) Naar aanleiding van deze brief is op 21 april 2016 een hernieuwd
wrakingsverzoek tegen mr. Zander gedaan. In deze brief is toegelicht dat de in het procesverbaal opgenomen onjuistheden essentieel zijn en niet afgedaan kunnen worden als
aanvullingen van niet cruciale aard. Fort Oranje vermoedt opzettelijk handelen bij het opnemen
van deze onjuistheden. (bijlage 6)
Een woordelijk verslag van de zitting op 7 maart 2016 treft u bijgaand aan. (bijlage 7) De
auditieve digitale registratie van deze zitting zal ik op uw verzoek toezenden.
Fort Oranje ment dat hier sprake is van valsheid in geschriften gepleegd in de uitoefening van
een ambt, althans sprake is van enig strafbaar feit.
Namens Fort Oranje wil ik u verzoeken naar deze feiten een onderzoek naar deze feiten in te
stellen. Voor nadere vragen ben ik bereikbaar onder telefoonnummer 06/47792320.
Hoogachtend,
mr. J.S. Pols.

