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RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/262300 / KG ZA 19-139

Vonnis ín kort geding bij vervroeging van 17 apriÏ 2019

in de zaak van

RUBEN MARTINUS JOZEF VAN ERP,
wonende te Voerendaai,
eiser,
advocaat mr. Ch.E. Koster,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE KERKRADE,
zetelend te Kerkrade,
gedaagde,
advocaten mr. M.C.G. Nijssen en inr. C. Riei'nens.

Partijen zullen hierna Van Erp en de gemeente genoemd worden.

De procedure1.

1.1. Het srer}oop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties l tot en met 18
- de6rief zijdens Van Erp van 4 apríl 2019 met producties 19 tot en met 21
- de conclusie van antwoord met producties 1 tot en met 17
- het e-mailbericht zijdens Van Erp van 5 aprii 2019 met producties 22 tot en met 24
- het e-maílbericht zíjdens Van Erp van 8 april 20 !9 (14:3 8 uur) rnet producties 25 tot en

rnet 29

- het e-mailbericht zijdens de gemeente van 8 april 20 19 (17:32 uur) waarin onder meer een
verzoek ex art. 29 Rv wordt gedaan, met productie 18

- het e-mailbericht zijdens Van Erp van 9 april 2019 ( } 1:35 uur)
- de mondelinge behandeling ter zitting van 9 april 2ü 19, waarbij het verzoek ex art. 28

(zoals de voorzieningenrechter "29" heeft begrepen) Rv is afgewezen omdat niet
aanneme!ijk is dat in dit geding tot op dit moment onbekende gegevens van vertrouwelijke
aard worden meegedeeld

- de pieitnotities van Van Erp
- de pleitnota van de gemeeme,
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I:2. Tenslotteisvonnisbepaald.

De feiten2.

2.1. VaiiErpisalsverslaggever/jounialistindienstbijMediahuisÏ,imburgB.V,,die
onder ander dagblad De Limburger íiítgeeft.

2.2- ?ii het kader vaii de burgemeestersvoordracht voor de benoeming van de nieuwe
burgemeester in de gerneente vond op svoensdagavond 27 februarí 2019 een
raadsvergadering plaats op het raadhuis te Kerkrade.

2.3. VanErpwasopwoensdagavond27februari20l9aanweziginhetraadhuis.
Tijdens zijn aanwezígheid in de gang(en) waaraan de vergaderzaal grenst heeff Van Erp -
tijdens het besloten deel van de raadsvergadering dat toen nog plaatsvond - vertrouívelgke
informatie gehoord die niet buiten de beslotenheíd van die vergadering had mogen komen.
Die informatie betrof met name kandidaat nummer twee, de heer Krewinkel, die op dat
moment (nog) burgeí'neester te Heerlen was. De bewegingen van Van Erp in de gangen van
het raadshuis z0n geregïstreerd op beelden van camerh's die ter beveiliging in het raadhuis
zijn aangebracht (hierna: de camerabeelden). Het betreft geluidÏoze beelden die de gemeente
heeft opgeslagen.

2.4. Op28februari20I9heeftDeLimburgereenartikelvanVanErpmetalskop"flg//
Krewirikel sverd tweede in burgemeesíersrace Kerkrade" gépubliceerd (productie 3
dagvaarding). Volgens De Linföurger was en is de kandidatuur van Krewinkel
nieuwswaardig. Aan het einde van het artikel staat het volgende:
"(?.) De Limburger kreeg bovetisíacuxde 4rmafie per íoeva/ in hcü»den. De besvusíe
raa«lsvergadering vond svelissvacxr cichter gesloten deureii p!aats, niaar vanwege de
ge!uidsirista!latie was iii de ruimíe buiíen de raadszaal duidelijk te horen yva/ besproken
sverd."

2.5. HetbekendÏvordenvandekandidatuurvanKrewinkelheefttotcommotiegeleíd.

2.6. Oplen2maan20l9hebbenzoíveldegemeentealsdeCommissarisvande
Koning zich iii de media uitgelaten over Van Erp en De Limburger, waarbíj (onder meer)
werd gesteld dat Van EÏp zich zou hebben laten insluiten, zich aan afluisteren schuldig had
gemaakt en "rioo0ournalistiek" bedreer.

2,7. De gemeente heeft op l maart 2019 aangifte gedaan tegen Van Erp in verband n'iet
afluisteren dan svel lekken van vertrouwet0ke informatie.

2.8. Op7rnaart20l9heeftereenbesprekingophetGouvernementinMaastricht
plaatsgevonden waarbij aanwezig waren de werkgever van Van Erp (de hoofdredactie van
De Limburger), de gemeente en de CoÏmnissaris van de Koríng. De camerabeelden zijn ter
plekke bekeken door De Limburger. Verder is besproken dat (i) Van Erp niet voor een
vuurpeloton moet Ïorden geplaatst, (íi) de beelden niet onJine gaan, (iii) de uitkomst van
het OM wordt afgewacht en (iv) partijen in gesprek zullen blijven.

2.9. Inzijnbriefvan8rnaart20l9(productie8dagvaarding)heeftdeCommissarisvan
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de Koning geschreven, sroor zover relevant:
'Y...)
He/ vorenstaande laaí evenwel onverleí da/ ik bereid ben íe verklaren dat de door mij geuite
veronderstelling dat de verslaggever 'onder valse voorsvendselen' (... ) op de etage wm de
raadzaal üanwezig was, een eigen interpreímie vaii de m:in mij veríelde gang van zaken was.
(.. ) Ik moet iyi het midden lat«m wat hij precies op die gang kon verstaan, ik kan alleen
vaststellen da/ hij zicii üp emg moniem ter hoogte sim de gesloten middelste deur bevoyid en
zich vervolgens binnen íwee mirmten bewust naar de volynde gesloten deur ( ... ) vayi dt
raadszaal heeft begeven ahvaar hij meer daiÏ 4 minuten is blijven sman luisteren. lk heb
nie/ de inteníie gehad de ver.daggever vw een strafbaar feit te beschuldigen, (...).
Overigens heb ik tijdens een interviesv (..-) gezegd: "ïk vind hei rioo'ijoumïlistiek üls je
weeí daí er eet» vertrouwelijke vergadering plmísvindl en je in een gemeemehuis bent
ter«vijl je er r»ie/ hoorJ te zijn. (...)" Deze kuïalificaíje »vm niet gebaseerd op caü»erabeeldeii.
Ik ben gaarne bereid om heí beeld daí door de door mii gebruikte zinsnedes wellicht, zij he/
onbedüeld, is oyitstaan, íe comgeren. (... ) ".

2.10. Bijbríefvanl3maart20l9(productie9dagvaarding)heeÏhetOpenbaar
Ministerie (hierría: OM) aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad Kcrkrade
(onder meer) het volgende laten weten :
"(:..)
U heefi aangifie gedam iyi verba»id me/ afluisteren c.q. lekken my vertroxnvelijke
informatie. AmMshalve heb ik gekekeíi oj'mogelgk t'iog mdere strajbare feiten iri beeld
komen. Oyiderslaand heb i/c de n'íogelijke strafbare feiten tegen he/ lichl gehouden.
]? Artikel 272 Wetboek v«m ,Sírctfreciú (..)
2. Artikel j39cx Wetboek s»an Sír4rec]ií (...)
3. Artikel 139e svetboek van Strafrecht (..)
4. Artikell39 Wetboek vm Slrafrecht (. .. )
?
Vast stmt dat dhr. Vaty Erp heefi gehoord wat er i»i de rmdsztial sverd besproken qn
hierover ín de krmt heeft gepxiMiceerd. De vraag of hii dit h4 kunnen horen vanwege een
lüide gehíidsinstallaíie (!)' omdat ixij zijn oor te !uisíer legde aan de deur maakt gelet O!) het
hiervoor geschetste sveííeliik kader geen verschil. Uit heí voorgaande volgt iinnyers dat er op
voorhand (1/ dxiidelijk is dm geen .Ïprake is vm enig strtdbtíar feit. Ik zie dan ook geen
aanleiding om een strc$echte!ijk onderzoek in te sielÏen."

2.11. Op21maart2fü9heeftdegemeentedehiervoorínrov.2.3.genoeíndeopgeslqgen
camerabeelden geheel of gedeeltel0k op haar website gezet onder de titel "Eesloten
raadsvergaciering burgerneestersbenoeming". Als begeleidende tekst (productíe Il
dagvaarding) heeft de gerneente het volgende geplaatst:
"De afgelopen periode is er publiciteit gewees/ rondom de besloten raadsvergadering van
woerxsdag 2 7 februari 2019 over de benoemirxg van de nie'tme burgemeester V(!71 Kerkr«ie.
?n de wiedia circxderen verschillende meningen en opvattingen over he! kennisnemen door
derden vm heJ besprokem irí die besloten raadsvergadering. Heí college vm Kerkmle
he4t op 19 maarí 2019 besloíen ma.Ïimale openheid in deze wngelegenheid in achí íe
nemeri en de camerabeelden inclusiej de uitgeschreven weergave van het tijdsverloop te
publiceren.
Door liet bekijken van onderstaande video kunt u kennis nemen vm de betreffende
camerabeelden. Overigens zijn de amgezichten van de op de camerabeelden voorkomende
personen oiiherkenba«;ír gensaakt."
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2.12. Op27inaart20l9heeftVanErpdegemeentegesommeerdomhaaronrechtmatig
handelen te staken. De gemeente heeft hieraan geen gevolg gegeven.

3. Ilet gescbil

3.1. VanErpvordertdatdevoorzieningenrechterbijvonnis,voorzoverrechtens
mogel5k in a}le gevallen uitvoerbaar b0 vooíÏaad,
I.

?
Gedaagde beveelt on'í binnen 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de
onrechtmatíge publicatie, bestaande uit het in het lichaam van de dagvaarding genoemde
beeldínateriaal (inclusief stills), tjdlijn en begeleidende tekst, die z0n geplaatst onder de
titel "Besloten raadsvergadering burgerneesíersbenoemíng" d.d. 21 maan 2019,
onmiddellijk van haar website met het internetadres xvwív.kerkrade.nl en van enige andere
Ïíebsite waarop z5 controle heeft, te (doen) verwijderen en venvijderd te houden, en deze
niet opnieuw openbaar te (doen) maken en te (doen) verveefüoudigen, op víelke wijze en via
welk medium ook;
Indíen en voor zover de prímaire vordering niet toewijsbaar is:
B. Subsidíair
Gedaagde beveelt om binnen 24 utir na betekening van het in dezen te wíjzen vonnis de
onrechtmatige publicatie, bestaande uit het in het Jichaai'n van de dagvaarding genoeinde
beeldmateriaal (inclusíef stills), t0dliin en begeleidende tekst, die zijn gep!aatst onder de
titel "Besloten raadsvergadering burgenieesíersbetÏoeming" d.d. 21 maart 2019,
onmiddellíjk op haar website met het internetadres w'»Ïv.kei'krade.nl en enige andere
website waarop zij controle heeft, te (doen) wijzigen en aan te passen door (cumulatief):
- ln de inleidende tekst te'veíÏnelden, door Ïvijziging van de derde alinea als srolgt:
"Door he/ bekijkeri vaii ondersíwn«ie video kunl u kermis nemei'i van de betr4ende
camerabeelden- Wij svii=en u er op dm deze beeklen met volledig $y; het betrefi slecht.«; eeii
beknopíe samenstelling van losse clips apomsyig Ïiit de actieve cmnera's in het raadhÏiis,
die achter elkaar zijn geplaatsl
De Conmissúís van de Koniryg in de proviyicie Limbxtrg, de heer Theo Bovens, heeft de
camerabeelden ook beoordee!d en d«mrop eerdere uitiÏigeri over de hmdelwijze van de
betrokken verslaggesier en dazblad De Limburger gerectificeerd door tniddel van een
formele bri4 met correclies. Die brief ktint u lezen via ?. Daarnaasl hebben svij
wngifíe gedaan íegen de verslüggever op basis van de beelden, mmr hel Openbtxar
Ministerie heeft daarop beslist dm zij geen üanleiding ziet om een str$echtelijk onderzoek
in íe steÏlen omdal er geen sprake is van strafbare gedragingen. De beslissi»ig van heí
Openbmr Minisíerie, svaarin zij htxar conciusie moíiveerl kunt u lezen via %. Gelet
op de privacybelaiigen van de beírokken verslaggever, hebben we z0n gezichí, lichaarn en
kleding onherkenbaar gernaakf';
en

- De bestaande camerabeelden (inclusief stfüs) te vervi0deren en deze te vervangen door
aangepaste camerabeelden, waarin de beeltenis van eiser, daaronder begrepen alle
kenmerken die kunnen leiden tot identificatie zoals portret, lichaamshouding, kenmerkeÏide
tred, kleding en kledingstukken/tas volledig onherkenbaar zijn gemaakt;
en

- In de tijdlijn (de passage onder "Tijdsverloop") de volgende passages te wjzigen als volgt:
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Tevoorscfüjn komen achter pilaar bij garderobe bij Raadzaal op de 4" verdieping; wijzigen
in: Verschijnen in de hal bij Raadzaal op de 4! verdieping

Gaat staan met telefoon in de hand ter hoogle van ...; w0zigen in: Gaat staan ter hoogte van

I,uisteren aan de l " deur ...; wijzigen ín: Luisteren ter }ioogte van de l' deur ...

SVandeien van l " deur ... Ï'iaar 2" deur; w0zigen in: Wandelen ter hoogte van l e deur ... naar
locatie ter hoogle van 2" deur

Luisteren aan de 2a deur bg collegetafel van raadzaal met oor tegen deur; wiizígen in :
Luisteren ter hoügte van de 2c deur bij collegetafel van Ïaadzaaí

- Dan ivel díe wjzigingen of aanpassingen te bevelen, die de voorzieningenrechter in goede
justitie vermeent te behoren;

Il. Oedaagde beveelt om binncn 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen voimis op
haar website met het intemetadres www.kerkrade.nl en eventueel gerelateerde sites met
dezelfde iÏföoud, op de homepage, direct bovenaan en zichtbaar voor iedere bezoeker, in een
zssraú kader van mínimaal 15 CM x 15 CM met zwaÏte letters tegen een witte acbtergíond,
te!tertype Arial, lettergrootte l I, een rectificatietekst op te (doen) nemen, met de volgende
inhoud:

"FEC TIFICA TIE OVER HA ÄDEL WIJZE JO URNA LIST BIJ BESL O TEN
RAAD,SVERGADERING B,URGEMEE,STERSBENOEMING

Wij hebbeyÏ op 21 maart 201 9 eeri pxíblicatie op onze website geplaaíst onder de tiíel
Besloten rüadsvergadering bwgemeesíersbenoey»iing'. Daarbij hebben sve ook de

beveiiigingsbeelden openlxíar genuíakt wny de journalist die zich tjjdens die
raadsvergaderiy»g in het raadhuis bevond en deze beelden voorzien van een tijdlijn.
De voorzienirigewyecliter te Maüstricht heeft bij vonnis d.d-? geoordeeld
da/ we me! díe publicatie onrechíinatig hebben geharïdeld íegenover de journalisl onder
meer doorda/ syaij daarmee iyibreuk l'iebben gemaakí op zijn persoonliike ]even.í;sfeer,
poHreírechl en persoordijkheidsrec}ilen. Deze rectiftcatie beoog/ ons onrecMmalig handelen
recht te zeffen. Dwrnaasí zgn sve bevoÏen oni de publicatie, inc!usiej de beveiligingsbeí4deii
en íijdÏijn, te ver»*oijderen.
De gemeeme Kerkrade, nmnens deze de burgen'ieester j Som"

Ingeval níet de primaire vordering A. onder I. wordt toegewezen, maar de subsidiaire
vordering B. onder I., dan dient de laatste inhoudelijke zin van voornoemde rectificatietekst
te luiden (onder insföndhouding van de verdere tekst van de rectificatie):
"(... ) Dmrnaast zijrz we bevolen om de publicatie, inclusief de beveiljgingsbeelden en tijdlijn
te wijzigen, zodaÏ de onrechírnatigheden worden sveggenomen. (..J'

Dan wel die rectifïcatietekst te bevelen die de voorzieningenrechter in goede justitie
vemeent te behoren;

IIL Gedaagde veroordeelt om binnen 2 dagen na betekening van het in deze te wijzeÏÏ vonnis
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aan eiser te voldoeÏi een bedrag van € 7.500,.-als voorschot op de imrnateriële
schadevergoeding, te vermeerderen met wettel0ke rente ex artikel 6:ii9 BW ingeval tijdige
betaling uitblijft vanaf de dag der verschuldigdheid tot aan de daB der voldoeniíig;

IV. Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van € 5 .ooo,-per dag of gedeelte van een
dag dat z0 niet of níet volledíg voldoet aan de veroordelingenföevelen in het fe wijzen
vonnis, zoals bedoeld onder 1. en II., zuJks met een maxirnum van € 150.000,-, alföans een
door de voorzieningenrechtcr in goede justitie vast te stellen maximum;

V. Gedaagde te veroordelen in de kosten sian dit geding, te vernneerderen met de wette!Oke
rente ex artíkel 6:119 BW ingeval van niet (ijdige betaling.

3.2. Van Etp heeft - kort gezegd - aan zgn vorderingen ten grondslag gelegd dat de
gemeente onrechtrnatig jegens hem heeft gehandeld door de camenbeelden openbaar te
maken: h0 wordt op de beveiligingsbeelden herkenbaar in beeld gebracht, ook at is zijn
gezicht 'geblurd'. Daarenboven is het beeldmateriaal 'geframed', omdat de gemeen1e in de
beeklen lijkt te hebben geknipt en deze achter elkaar heeÏ geplakt, waardoor een onvolledig
en onjuist beeld van de feitelijke situatie ontstaat. De gemeente heeft de beelden
geopenbaard in een feitelijke onjuiste, schadelijke en criminatiserende context. Ook
onderrnijnt de gemeente het gezag van de beslíssing van het OM over de beelden en het
gezag van de Commissaris van de Koníng door het publiek op te roepen oÏn zelf iets van de
beelden te viÏ'Ïden. Het publiceren van het beeldmateriaal is onrechtmatig, onnodig
suggestief, onvolledig en eenz0dig. De gemeente stelt dat er wordt afgeiuisterd met een oor
aan de deur en/of rnet een mobiele telefoon en dat er ook overige oneigenl0ke zaken spelen
rondom 'de insluiting', terwijl er niets is gebeurd wat niet is toegestaan. De gerneente lieeÏ
ook ünrecbtmatig jegens Van Erp gehandeld (en in str0d met art. 2 I Aiv) door zonder
toestemn'iing van Van Erp zijn poítret te openbaren. Ook is zijn persoonlijke Ievenssfeer ex
aílt. 8 en 10 EVRM geschonden. De gemeente heeft beelden van beveiíigingscaniera's, die
bestemd zijn voor en aangeívend mogen worden índien een beveiligingsbelang spcelt,
oneigenlijk aangewend en aldus de AVG geschonden. De gemeente heeft geen enkel belang
bij de publicatie van de beelden op haar website, aldus Van EÏp. Door het handelen van de
gemeente stelt Van Erp immateriële schade te hebben geleden en nog te lijden.

3.3. Degemeemevoertvervteer.

3.4. Opdestellíngenvanpart0enwordthierna,voorzovervanbelang,naderingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Hetspoedeisendbelangvolgtuitdeaardvandezaak.Destellfögvandegemeente
dat Van Erp van 21 tot 27 maart 2019 'heeft stiJgezeten', is onvoldoende aannemeliik nu
Van Erp heeft aangevoerd dat h0 pas op 26 maart 2019 aan het einde van de middag via een
landelijke lvant bekend is geraakt met de online publicatie van de camerabeelden door de
gemeente.

4.2. De onderhavige vordering valt, anders dan de gei'neente heeft betoogd, binnen het
bereik van een mogelijk veroordelend kotlgedingvonnis. De stelling dat sprake zou zijn van
een declaratoire vordering berust op een onjuiste uitleg van dit begrip.
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4.3. De eerste vraag die moet svoróen beaífövoord is of de openbaarrnaking van de
camerabeelden op zich zeíf moct worden beschouwd als een onrechtmatige daad. Van Erp
heeft in elk geval aan zí3n vordering teÏi grondslag gelegd dat de gemeente met de
openbaarmaking van de camerabeelden heeft gehandeid in strijd met hetgeen de gemeente
volgens ongeschreven recht in het maatschappeiijk verkeer betaamt. Bij de beantwoording
van die waag svordt vooropgesteld dat er voorshands onvoldoende feiten aannemelijk zijn
waaruit kan svorden afgeleid dat niet een ieder die op dát moment op de plekken zou zijn
geweest íivaar Van Erp zich bevond, hetzelfde had kunnen horen als Van Erp heeft gehoord,
en dus het gehoorde had kunnen doorvertelleíÏ. Het feít dat Van EÏp journalist van beroep is,
is dan ook in dit geschil niet of nauwelijks van belang voor de srraag of onrechtmatig is
gehandeld door de openbaarmaking van de camerabee!den. Voor zover de gemeente heeft
gesteld dat Van Erp in de hoedanigheid van journalíst meer is dan een dooÏsnee burger of
anders kan worden bejegend dan een doorsnee burgcr, is dat voorshands niet aannemelijk
geworden en wordt die stelling gepasseerd.

4.4. Gelet op liet in aít. 8 EVRM neergelegde recht op eerbiediging van het privé!even
van iedere burger, dus ook Van Erp, heeft de gemeente door de openbaarmaking van de
camerabeelden maatscliappelijk onzorgvuldig gehandeld. Bezien in het licht van de hiervoor
onder 2.3 tot en met 2. 10 weergegeveíi feiten kan het eivoor worden gehouden dat voor een
ieder die de burgemeestersbenoeming in Kerkrade volgde, d?iidelijk was dat de openbaar
gemaakte beelderi juist Van Erp lieten zien, ook zonder dat zijn hoofd herkenbaar was.
Het I0kt er srerder op, maar de gemeente is hierover niet erg duidelijk, dat ook de gemeente
het uitgarígspí.ínt deelt dat een overheidsorgaan als de gemeente maatschappelijk
onzorgvuldíg handelt als zij ter beveiliging opgenomen beelden die z0n gemaakt van een
burger in de beslotenheid van het raadhuis terwijl die burger op geen enkcle manier de
veiligheid iíi gevaar brengt, via inteniet in de openbaarheid brengt. De gemeente is echter
kennelijk van mening, zo svordt het betoog van de gemeente begrepen, dat sprake is van
rechtvaardigingsgronden. Dergelijke gronden moeteii door de gemeeiite concreet svorden
benoemd en voldoende aannemelijk worden gemaakt-

4.5. Als rechtvaardigingsgrond kan in elk geval níet dienen de stetling dat Van Erp zích
mogelijk aan strafl:iare feiten heeft schuldig gemaakt. Uit het onder?oek van het OM en de
daaropvolgende seponering op 13 maaÏt 20 Ï9 vo!gt voorshands genoegzaam dat Van Erp in
de avond van 27 maart 2019 niet stratbaaÏ heet't gehandeld met zijn aanwezígheid fö het
raadhuis van de gemeentc.

4.6.0. Ter zitting heeft de gemeente nader verklaard dat de feitel0ke (en niet de
strafrechtel0ke) gux van de zaak betreft of Van Erp 'per föeval' dingen uit de besloten
vergadering heeft gehoord (zoals Van Erp stelt) dan wel of Van Erp de besloten vergadering
heeú 'afgeluisterd' (zoals de gemeente steit). In dat kader heeft de gemeente - kort gezegd l
aangevoerd de camerabeelden met begeJeidende tekst op haar website te hebben
geopenbaard (i) uit algemeen belang, (ii) uit publiek belang van de (Kerkraadse) bmg,er,
(iii) ter bescherming van haar eigen integriteit aÏs overheidsorgaan en het als íverkgever
beharíigen van belangen van haar ambtenaren en betrokkenen, (iv) in het kader van de Wob,
(v) met toestemming van De Limburger én (vi) in het kader van "maximaJe openheid".
VoJgens de gemeente dus kennelijk redenen die de openbaarmaking zodanig rechtvaardigen
dat de onrechtmatigheid wegvaít.

4.6.l. Degemeenteheefflníetaannemelijkgemaaktdatzijdoordiversemediaisbenaderd
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met het verzoek kennis te kunnen nemen sran de camerabeelden omdat amen' van de
gemeente wiÏ iveten wat 'precies' op de avond van de raadsvergadering in het Ïaadhuis is
voorgevallen? Ook al zou dít zo zijn, dan nog vhlt niet in te zien dat en waarom de gemeente
die media niet - zoaís de gemeente stelt - één voor één te ssroord kan sföan of op een andere
manier dari met het openbaren van de camerabeelden en begeleideinde tekst op haar website
kan informeren. Dat met haar handelssiiijze een algemeen belang is gediend, is in elk geval
niet aannemelijk (geworden). Daarmee kan in het midden blijven wat de gemeente in dit
verband voor ogen heeft met de term "algemeen belang".

4.6.2. Dat - zoals de gemeente heeft aangevoerd - de (Kerkraadse) burger een publiek
belang heeft bij de camerabeeÏden en dat het consistent beleid van de genÏeente is om
nieuws op haar website te plaatsen, is evenmín aanneíneliik gesvordeïí. Los van het feit dat
de gemeente het door haar gevoerde beleid dienaangaande niet heeft veföuídfüjkt of
verfeitelijkt, heeft zij evenmin duidelijk gemaakt op welke manier de camerabee]den en de
begeleidende tekst bijdragen aan tíet publieke belang van de burger.

4.6.3. In het artíkel van Van Erp dat op 28 maart 2019 in De Limburger is gepubliceerd
(productie 3 bij dagvaarding) worden geen gemeenteaÏnbtenaren in persoon genoernd.
Evenmin worden in het artikel beschimpíngen jegens de gemeente geuit. Dat de gemeente
met het openbaar maken van de camerabeelden haar integriteit als overheidsorgaan zou
beschermen dati wel dat zij hierínee als 'sverkgever de belangen van liaar ambtenareii zou
behafügen, is niet dcior de gemeente aannemelijk gemaakt. Zij heeft niet duidel0k gemaakt
dat haar integriteít is aangetast. EveíÏinin heeft zíj eníg belang van haar ambtenaren
voldoende vefeitelíjkt. Ook hier blijft het bíj abstracte niet te toetsten
rechtvaardigingsgronden.

4.6:4. Gesteld noch gebleken is dat de gemeente een Wob-verzoek heeft gehad tiit hoofde
waarvan zij de camerabeelden openbaar moest maken. Evenmin heeft de gemeente
aannemelijk geínaakt dat het openbaar maken van de camerabeelden op enigerlei wijze ,
kan/moet worden gekwalificeerd als "beleidsföformatie' dan wel "publieksvoorlichting".
Het beroep van de gemeente op de WOB slaagt dus evenmin.

4.6.5. UitnietsisgeblekendatVanErptoestemmingheefígegevenaandegemeenteom
de camerabeelden openbaar te maken. Dat, zoals de gemeente heeft aangevoerd, De
i,imburger in de bespreking van 7 maart 2019 toestemming heeft gegeven de camerabeelden
openbaar te rnaken, doet niet ter zake. Uit niets bl0kt immers dat De Limburger het recht
liad om hïer ook namens Van Erp op te treden. Het arbeidsrechteiijke kader ivaarin De
Limburger op dat moment optrad, geefl' zonder nadere, maar niet door de gemeente gegeven
toelichting, geen grond voor de opvatting dat De Limburger beschikkingsmaföt heeft over
beelden van Van Erp opgenomen door beveiligingscamera's in het raadhuis. De beelden
betreffen Van Erp en in beginsel is het alleen aan hem om in een geval als dit toestemmiríg
voor openbaarníaking te geven.

4.6.6. De geíneente heeft ten slotte niet aannemelijk gemaakt dat en waarom het plaatsen
van de camerabeelden en de begeleideï'ide tekst zou b0dragen aan een "maximale
openheid". Alleen al omdat het beelden betreft zonder gelíiid kan bij het bek5ken van die
beclden niet worden vastgesteld door het publiek of het geluid in de gangen al dan niet zo
hard was dat Van Erp een en ander kon horen. Dat Van Erp die avond in het gebouw ivas,
wist een ieder die de zaak volgde aI Jaríg, dus daarvoor hoefden die beelden evemnin
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publiek te gaan. De camerabeelden zijn niet zodanig duidelíjk dat met voldoende zekerheid
kan ívorden vastgestcld dat Van Erp met het oor aan de deur aan het luístervinken is (zie
verder ook rov. 4.7.). Al mct al valt dus niet in te zien welke "openheid" de gemeente wil
bctrachten tnet het publiceren van de camerabeelden.

4.6.7. Uit al het voorgaande volgt dat geen van de door de gemeente genoemde
rechtvaardigingsgronden aanwezig zijn.

4.7. De geíneente is een openbaar rechtspersoon én een overheidsinstantie. Een
dergelijke instantie Ïnoet zich van haar positie bewust zijn en zyj dient te sveteiï dat een
burger bescherming verdient, met name tegen overheidsoptreden als het onderhavige. Zij
moet weten dat indien een burger 3egens haar besveerdelijk onrechtmatig handelt, de gang
naar de rechter ook voor haar openstaat. In díe rechtsgang kan zíj schadevergoeding
vordcÏen, indíen zíj van mening is dat een burger met het door de gemeente gestelde
luistervinken onrefötmatig heeft gehandeld. Nu geen van de door de gemeente aangevoerdc
rechtvaardigingsgronden slagen, kan s]echts vior-den geconcludeerd dat de gemeente door de
publicatie van de carnerabeelden eigenrichting heeft gepleegd. Burger noch overheid mogen
dat doen in Nedcrland. Dat op de geplaatste carnerabeelden gezichten onherkenbaar z0n
gernaakt (geblurd), doet hieraan niet af, nu (in ieder geval in de provincie Limburg)
algemeen bekend was en is dat Van Erp op de beelden is te zien. Een behoorlijk handelend
overheidsorgaan als de gemeente moet in een geval als het onderhavige een zekere
koudbloedigheid hebben en kalmte kunnen bevaren met de zekerheid dat te zijner tijd
desgevorderd een rechter over één en ander zal oordelen. De vrijheid van meningsuiting die
ook een overheidsorgaan heen, maakt dit niet anders. De mate waarin Van Ey in zijn
privacy is gekwetst door de onderhavige wijze van openbaarmaking is dermate groot dat
svordt vastgesteld dat de gemeente die vrijheid heefl misbruikt. Ook hieÏ heeft te gelden dat
een overheid zicli bij hetgeen zí) zegt, iietgeen zij uit en hetgeen zjj tentoonstelt, duidelijk
dient af te vragen svat daarvan het gevolg kan zijn voor één van haar burgers. Kennelijk
beeÏ de gemeente in het geheel niet stilgestaan bij de gevolgen van een en ander voor Van
Erp als burger. Enig bejoorlijk en kalin beraad had toch minimaal de vanzelfsprekeí2de
gedachte moeten opleveren om Van Erp in elk geval vóór de openbaarmaking van die
beelden in kennis te stellen dat de gerneente díe beelden zou gaan openbaren. Een dergelijk
open vizier mag van een redel0k liandelende overheid, ook b0 een beroep op vr0heid van
meningsuítíng, worden verwacht, zeís als zii meent dat een burger niet met open vizier
handelt. De gerneente heefi al met al onvoldoende feitelijke gronden aangevoerd waaruit
kan worden afgeleid dat zij een in rechte te respecteren belang had de camerabeclden met de
begeleidende tekst op haar website te openbaren. Door het openbaren van de camerabeeiden
met de begeÏeidende tekst op haar website zonder enige feitelijke ofjuridische noodzaak,
heeft de gemeente onzorgvuldíg en daarmee onrechtmatig jegens Van Erp gehandeld. Het
door Van Erp prítnair sub Ï gevorderde ligt dan ook voor toewijzing gereed,

4.8. Met inachtneming van het voorgaande vait niet in te zien dat Van EÏp in een kort
geding als het ondeföavige nog vo!doende rechtens te respecteren belang heeft bíj een
oordeel over de vraag hoe het onrechtmatige handelen feítelijk en conc'reet kan worden
gekwalificeerd. Daarom zal ter zake het bij petitum sub l} gevorderde, dat voor toew0zíng
gereed ligt, niet worden toegewezen de zinsnede "onder rneer doordat wij daarmee inbreuk
hebben gernaald op zijri persoonlijke levensdeer, portretrechí en persoonlijkheidsrechten".
Er zijn tennen aanwezig om de gevorderde rectificatie nog op een enkel punt aan te passen,
zoals hieronder in het dictum is vermeld.
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4.9. Het is voldoende aannemel0k dat Van Erp door de gemaakte inbí"euk in zijn eer of
goede naam is aangetast en mogelijk zelfs op andere wijze in ziin persoon is aangetast, zoals
bedoe!d in art. 6: 106 lid l sub b BW, eíi hij dus schade heeft geleden. Voor de vaststellíng
van de hoogte daarvari is nadere onderbouwing en bewi3slevering noodzakel0k. Bij de
begroting van de gevorderde immateriële schade is nameQjk voorshands niet onaannemelgk
dat Van Erp, en hier is zijÏi beroep als journalist wél van belang, juist beroepsmatí@ ook
vreugde en genoegens heeft gehad bij een en ander. Daarmee laat zijn schade zich aan de
hand van hetgeen thans voorligt, onvoldoende duidelijk begroten. Dit deel stan het
gevorderde zal dari ook worden afgewezen.

4.10. Uithetvorenstaandeblijktdatdegemeentepasviaeenveroordelingophetjuíste
pad kan worden gebracht. 14aar opmerking dat zij vrijwillig gehoor geeft aaíÏ de
veroordeling zodat geen dwaÏÏgsom hoeft te worden opgelegd, is dan ook wat merkwaardig
en niet zonder meer overtuigend. Een stok achter de deur in de vorm van een dwangsom is
dat wel. De gevorderde dxvangsom wordt daarom toegewezen.

4.1L Degemeentez.alalsdeinhetongelijkges(eldepartijívordenveroordeeldinde
proceskosten, tot op heden aan de zijde van Van Erp begroot op € 297,00 (griffierecht) en
€ 980,00 (salaris advocaat). De gemeente ís vrijwíllíg verschenen, zodat geen kosten
betekening dagvaarding zíjn verschuldigd.

De beslissing5.

I)e iooorzieningem'echter

51 beveelt de gemeente om binnen 24 uur na betekenirig van dít vonnis de
onrechtmatige publicatíe, bestaande uit het in het iichaam van de dagvaarding genoemde
beeldmateriaal (inc'lusief stills), tOQjn en begeleidende tekst, díe zijn gep]aatst oiider de
titel"Besloíen raadsvergadering burgemeesíersbenoeming" d.d. 21 maart 2019,
onmiddellijk van haar website met het internetadres ívíivÏv.kerkrade.nl en Van enige andere
website svaarop zij controle heeft, te (doen) verw0deren en verívjderd te houden, eíi deze
niet opnieuw openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen, op Ïvelke svijze en via
welk medíum ook,

5.2. beveelt de gemeente om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis op haar
website met het intemetadres uvíw.kerkrade.nl en eventueel y,erelateerde sites rnet dezelfde
inhoud, op de homepage, direct bovenaan en zichtbaar voor iedere bezoeker, in een zauoart
kader van rninimaal 15 CM x 15 CM met zÏvarte letters tegen een wítte achtergrond,
lettertype Arial, lettergrootte Il, gedureÏ'íde vier weken na de eerste dag van pubfícatie een
rectificatietekst op te (doen) nemen, ínet de volgende inhoud:

" RECT:[FICÁ TiE OVER HA ADEL SWIJZE JO UmA LIST BIJ BESL OTEN
RÁA DSVERGÁDERIN-G BURGE,MEF,STERSBENOEMING

Wij hebben op 21 maart 201 9 een publicatie op onze svebsite geplaats/ onder de titef
'Besloíen madsvergadering burgemeestersbenoenxing'. Daarb4 hebben uïe r»ok de
beveiligingsbeelden openbaür gemaakt van de journalisí die zich íiidens die
raadsvergaderíng in he! raadhuis bevond en deze beeldeii voorzien van een tijdlijn.
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De voorzieningenrechter vaÏi de rechtbarïk Limburg h4 bij vonnis d.d / 7 april geoordeeld
«laí sve meí die publicatie onrechímaíig hebben gehandeld íegenover de jotinyalisí. De
gemeente is verder door deze voorzieyxingenrechler bevolen om de publicatie, inchísief de
beveiligingsbeelden en íiidlijn, fe vemijderen.
De gemeente Kerkrade, nwens deze de burgemeesíer ./. Som",

veroordeelt de gemeente tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 per dag of
gedeelte van een dag dat zij niet of niet volledig voldoet aan hetgeen hiervoor in 5.1. en 5 .:2.
is verÏneld, met een ma,Ïimum sran € l 50.0ü0,Oü,

5.3.

5.4. sÏeroordeeJt de gemeente in de kosten vaíi dit geding, tot op heden aan de zjjde sran
Van Erp begroot op € 1.277,00, te vermeerderen met de wettelijke rente ex art. 6:ll9 BW in
het geval de gemeente niet binnen veeitien dagen na da@ekening van dít vonnis hieraan
heeft voldaan,

5.5. verklaaí dit vonnis uitvoerbaar b0 voorÏaad,

5.6. wijsthetmeerofandersHevorderdeaf.

Dit vonnis is gewezen «loor mr. J.R. Sijmonsma en in het openbaar uitgesproken op
17 april 2019.

? J P

/

type: JC
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