Geacht college,
Bij brief, verzonden d.d. 30 april heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over de
aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134 en over het op 17 maart 2020 door het
Gerechtshof gewezen arrest, waarbij de eerdere vonnissen van de rechtbank zijn vernietigd.
In het arrest is niet alleen de vordering van Dima verworpen, maar heeft het Gerechtshof ook
geoordeeld dat de eerder aan Dima toegewezen en betaalde vertragingsschade ten onrechte is
toegewezen en dient te worden terugbetaald. Ook is Dima veroordeeld tot vergoeding van de
proceskosten. De uitspraak is uitvoerbaar bij voorraad.
Daarbij is opgemerkt dat -onverhoopt- na cassatie eventuele (extra) uit te keren schade, en in dat
geval tevens alle bijkomende advocaatkosten, niet meer wordt gedekt door de verzekering. Het
maximaal verzekerde bedrag van 500.000 euro is inmiddels volledig benut voor de reeds uitgekeerde
schade alsook de juridische kosten van onze verzekeraar Centraal Beheer/Achmea (advocaatkosten,
inschakeling expertisebureau ‘s etc.
Deze laatste passage roept bij ons de volgende vragen op:
1. Moeten de door DIma verbeurde vertragingschade en proceskosten aan de gemeente
worden terugbetaald.
2. Zo ja, moet de gemeente de ontvangen bedragen terugbetalen aan de verzekering.
In cassatie wordt ons inziens niet meer inhoudelijk op de zaak ingegaan, doch wordt alleen nagegaan
of de procedure correct is gevolgd en het recht correct is toegepast. Tot medio juni 2020 konden
partijen in cassatie gaan.
Graag horen wij van u of Dima hiervan gebruik heeft gemaakt.
Zo niet dan mogen we er van uitgaan dat het door het Hof gewezen arrest onherroepelijk is
geworden.
Kunt u naar de stand van heden een gespecificeerd compleet overzicht geven van de in deze
procedure gemaakte kosten en van de inkomsten c.q. van de door de verzekering vergoede bedragen
en van de te ontvangen bedragen op basis van het door het Hof gewezen arrest.
Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden met in achtneming van het in artikel 39 van het
Reglement van orde bepaalde.
Met vriendelijke groet,
Jo Claessen
Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

