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• Wie heeft informatie/bewijs over de 

samenwerking tussen de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, de Taskforce Zeeland 
Brabant en advocatenkantoor AKD?

• Wie helpt ons aan de projectplannen 
“Bloedkoraal” en “Maisveld”?

Op 7 juni 2017 heeft in Bergen op Zoom, twee 
dagen voor de aankondiging van de sluiting van 
Fort Oranje, een door de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant georganiseerde besloten bijeenkomst 
plaatsgevonden. Een groot aantal rechters waren 
aanwezig op deze bijeenkomst, en ook verschillende 
sleutelfi guren betrokken bij de aanpak van Fort 
Oranje, waaronder de advocaten mr. en mr. T. Sanders 
en mr. B. Roozendaal van AKD, de projectmanager van 
de Taskforce Casper Hermans, de burgemeester Leny 
Poppe de Looff  van de gemeente Zundert, Jaco van 
Hoorn van de Nationale Politie en hoofdoffi  cier van 
justitie mr. Charles Van der Voort.

SAMENWERKING
Fort Oranje vermoedt al langer dat er een samenwer-
king is of afstemming plaatsvindt tussen de Taskforce 
en de rechterlijke macht. De aanpak van de Taskforce 
Zeeland Brabant kenmerkt zich 
door een systematisch overtre-
den van wet- en regelgeving. De 
Taskforce noemt dit “pionieren”. 
Een dergelijke aanpak kan al-
leen bestaan als de rechterlijke 
macht deze faciliteert door weg 
te kijken wanneer het recht 
wordt geschonden. De bijeen-
komst van 7 juni vorig jaar 
versterkt dit vermoeden. De 
timing van deze bijeenkomst 
en de aanwezigen rechtvaardi-
gen de verdenking dat tijdens 
deze bijeenkomst ook over 
de aanpak van Fort Oranje 
gesproken is. De Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant heeft 
tot op heden steeds gewei-
gerd om hierover duidelijk-
heid te verschaff en. 

WEGKIJKEN
In welgeteld achttien vonnissen waarbij Fort Oranje 
betrokken was, weigerde de rechtbank het handelen 
van de Taskforce te beoordelen of de Taskforce 
te dwingen openheid van zaken te geven. In zijn 
uitspraak van 1 augustus 2018 heeft bestuursrechter 
mr. R.P. Broeders nogmaals geweigerd de Gemeente 
Zundert te dwingen de projectrapporten “Maisveld” 
en “Bloedkoraal” openbaar te maken. Eerder hebben 
onder anderen de rechters mr. R.M.M. van den 
Heuvel, mr. C.A.F.M. Stassen, mr. W.A.P. van Roij, 
mr. T. van Rij, mr. C.A.F. van Ginneken, mr. R. Combee, 
mr. P.W.A. van Geloven, mr. G.M.J. Kok, 
mr. S. Ketelaars-Mast, mr. E.J.G. Eijssen-Vruwink en 
mr. J. van Alphen systematisch geweigerd het 
handelen van de Taskforce te onderzoeken. 
Genoemde vertrouwelijke stukken bevatten een 
blauwdruk voor de onrechtmatige ontmanteling 

van Fort Oranje en voor het afpakken van 
de eigendommen van 
Fort Oranje en de 
eigenaar. 

KLOKKENLUIDERS
Een onafhankelijke en 
onpartijdige rechtspraak is de 
hoeksteen van de rechtsstaat. 
Aangezien wij ons nauwelijks 
kunnen voorstellen dat deze 
ondermijnende activiteiten 
gesteund worden door alle 
medewerkers van de rechtbank, 
de Taskforce of het RIEC, zoeken 
wij klokkenluiders die informatie 
hebben of bewijzen kunnen 
leveren voor de beïnvloeding 
van de rechtspraak door de 
Taskforce/RIEC.

Alle reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt contact opnemen via ons e-mailadres: 
stopdeondermijning@gmail.com. Meer informatie kunt u vinden op onze website fortoranjenieuws.nl.
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2 Retweets 7 „Gefällt mir“-Angaben

Jaco van Hoorn @jacovanhoorn
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