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Hof beveelt getuigenverhoor inzake schadeclaim van ex advocaten tegen Gemeente Borne
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 februari jl. de beschikking van de rechtbank te Almelo van
18 september 2017 vernietigd en alsnog een getuigenverhoor bevolen om getuigen te horen over
onze schadeclaim tegen de Gemeente Borne. Dat betekent dat nu drs. R.G. Welten, Burgemeester
van Borne en mr. C.A.M. Luttikhuis, Deken van de Orde van Advocaten in Overijssel, alsmede enkele
ambtenaren opgeroepen zullen worden om als getuigen onder ede vragen te beantwoorden over
wat zich vanaf 2014 achter de rug van Kukolja en Wullink over hen heeft afgespeeld in de nauwe
samenwerking van Burgemeester en Deken.
De Rechtbank had het verzoek in september 2017 afgewezen, omdat het getuigenverhoor een
“fishing expediton” zou zijn. Maar dat is het niet, volgens het Hof. Want, zo overweegt het Hof, wij
hebben voldoende duidelijk gemaakt om welke feiten het in het geschil draait en wat getuigen
daarover kunnen verklaren. Door de gecombineerde acties van Burgemeester en Deken vanaf 2014
hebben wij veel schade geleden. Uiteindelijk moesten wij in september 2017 onze positie als
advocaat opgeven.
Onze claim hangt samen met de al 11 jaar slepende strijd van de familie Katgert om 5 miljoen schade
tegen de Gemeente. In 2006 zijn hun woning en bijgebouw aan de Burenweg 7 te Borne door de
Gemeente wegbestemd. De Gemeente wijzigde de bestemming van 33 opstallen en grondstukken in
“de Veldkamp” van woonbestemming annex buitengebied in bedrijventerrein. Er moesten dus 33
eigenaren weg. Er werden 32 eigenaren uitgekocht door de Gemeente, voor in totaal ca. € 25 miljoen
(waarvan één voor 9 miljoen), maar niet de familie Katgert, die als enige niets kreeg, niet weg kon en
op een eiland tussen bedrijven moest blijven wonen. Onrechtmatig en in strijd met het
gelijkheidsbeginsel.
De Raad van State besliste dat de woning en het bijgebouw van Katgert niét illegaal waren en de
Hoge Raad besliste in 2017 dat Katgert wél is wegbestemd door de Gemeente. Bij het Hof Den Bosch
wordt nu verder geprocedeerd over de schade. De Gemeente weigert nog steeds de schade van
Katgert te compenseren.
Sinds 2014 heeft de Burgemeester de pijlen gericht op ons, omdat wij vol hielden en als advocaten
succesvol waren voor Katgert. Wij wonnen voor Katgert 22 keer van de Gemeente bij de
bestuursrechter, de Raad van State en de Hoge Raad. Dat zinde de Burgemeester van Borne niet. Die
benaderde in 2014 de Deken om actie tegen ons te nemen. Burgemeester en Deken hebben vanaf
2014 in totaal 27 –mails met elkaar gewisseld over ons, zonder ons te informeren en zonder ons
afschriften te sturen. Zij belden en spraken elkaar. Waarover? Wat hebben zij in gesprekken allemaal
over ons gezegd? Waarover getelefoneerd? Waarom moest er een onderzoek door de Deken
komen? Waarom heeft de Deken na jaren zeuren van de Burgemeester een brief van hem, die niet
bedoeld was als klacht, toch als klacht tegen ons aangemerkt? En waarom heeft de Deken achter de
hoogst vertrouwelijke correspondentie van ons met Katgert aangejaagd, dit ten behoeve van de
aardsrivaal van Katgert, de gemeente Borne? Een dubieuze rol, met grote schijn van partijdigheid,
waarover nu meer klaarheid kan komen via het door het Hof bevolen getuigenverhoor en via een
klacht bij het Europese Hof.
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