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Geachte heer, mevrouw,
In bovengenoemde zaak reageer ik hierdoor op de brief van de advocaat van
gedaagde van 11 februari 2016.
Gedaagde verzoekt de comparitie van partijen van 21 april 2016 achter gesloten
deuren te doen plaatsvinden.
Namens eiser maak ik uitdrukkelijk bezwaar tegen dit verzoek.
Als reden voert gedaagde aan dat hij, alsmede enkele van zijn familieleden, de
afgelopen periode door de vader van eiser zou zijn bedreigd en gestalkt. Hiervan zou
16x aangifte zijn gedaan.
Namens eiser betwist ik uitdrukkelijk de stellingen van gedaagde. De vader van eiser
c.q. de vader van het slachtoffer in deze, heeft helemaal niemand bedreigd en gestalkt.
Er is ook geen 16 keer aangifte gedaan tegen de vader van eiser. Er zijn wel een
aantal aangiftes gedaan tegen de vader, doch dit zijn uitdrukkelijk valse aangiftes
geweest. Aangiftes ook die klassikaal hebben plaatsgevonden bij een voor
betrokkenen bekende agent. Het zijn juist de belangen van eiser en zijn vader die door
deze (valse) aangiftes ernstig worden geschaad. Het onderzoek naar onder meer de
valse aangiftes loopt nog.

Artikel 27 Rv is heel helder en ongeclausuleerd: de terechtzitting is openbaar.
De openbaarheid van rechtspraak volgt onder meer uit de artikelen 6 EVRM,
12 IVBPR, artikel 121 Grondwet en artikel 4 Ro. Openbaarheid van rechtspraak is een
groot goed, beschermt de rechtzoekende en bevordert het vertrouwen in de
rechtspraak.
De rechter kan op grond van de in artikel 27 lid 1 Rv limitatief genoemde gevallen een
behandeling met gesloten deuren bevelen. Geen van de in het artikel genoemde
gevallen is van toepassing. Kort en goed is er dan ook geen enkele grond aanwezig
een uitzondering te maken op de openbaarheid van de terechtzitting.
Een kopie van deze brief zend ik aan de advocaat van gedaagde.

Met vriendelijke groet,

Mr B.C. Doolaard

