
 

 

 

 

 

                                               Den Helder, 12 augustus 2022 
 

 

Vragen inzake het krantenartikel van heden over de rechtsgang in het dossier Rob 

Scholte. 

 
Geacht college, 
 
In het hieronder geplaatste artikel d.d. 11 augustus 2022 staat te lezen dat er mogelijk fouten dan 
wel onwaarheden staan vermeld in een pleitnota die namens de gemeente door haar advocaat is 
uitgesproken op een terechtzitting d.d. 8 juni 2022. 
 
Uit dit artikel blijkt ook dat er mogelijk geen terechtzitting heeft plaatsgevonden en dus een foute 
voorstelling van zaken zou zijn gegeven aan de rechtbank bij een vervolg zaak waarin de pleitnota 
werd uitgesproken. 
 
Een rondgang langs de rechtbanken gaf te kennen dat bij de twee arrondissement rechtbanken 
geen gegevens aanwezig waren over een door BVA aangespannen rechtszaak tegen de 
gemeente. 
 
Artikel zoals geplaatst op zowel digitale als gedrukte media: 
 
SCHOLTE Veilingbedrijf versus gemeente over collectie 

Delano Weltevreden 

De rechtbanken Noord-Holland en Midden-Nederland weten niets van een kort geding dat 
vorig jaar door veilingbedrijf BVA zou zijn aangespannen tegen de gemeente Den Helder. 

Den Helder wil de kunstcollectie van Rob Scholte veilen. De circa 8000 kunstwerken uit het 
Rob Scholte Museum zijn najaar 2020 van opslagbedrijf Imming in De Goorn overgebracht 
naar BVA in Amersfoort. Eerst blokkeerde de rechtbank Alkmaar de veiling, daarna stak het 
Amsterdamse gerechtshof er een stokje voor. 

Eerder dit jaar vertelden stadsadvocaten Ilse van der Poel en Bill de Vis aan het hof dat BVA 
het wachten op toestemming zat was. Het veilingbedrijf zou de voorzieningenrechter vorig 
jaar hebben gevraagd om de gemeente op te dragen de collectie daar weg te halen. Dat zou 
zijn geweigerd. BVA zou in hoger beroep zijn gegaan, die zaak zou nog niet hebben 
gediend. 

BVA wil niets kwijt over dat kort geding, zegt woordvoerder Julia de Jong. Ook de 

gemeente wil er niets over kwijt, meldt woordvoerder Joyce in ’t Veld. De gemeente wil zelfs 

niet het zaaknummer vertellen waarmee de uitspraak kan worden opgevraagd. 

Zo’n kort geding zou moeten dienen in het arrondissement van de gemeente Den Helder, 

dus bij de rechtbank Noord-Holland. Woordvoerder Joris van Egmond: „Die zaak heeft niet 
bij onze rechtbank gediend.” 



Veilingbedrijf BVA is in Amersfoort gevestigd. Misschien is de zaak door die rechtbank 
behandeld. Rechtbankwoordvoerder Maarten van der Sluis zegt dat de zaak daar zeker niet 
heeft gediend. „Dat zou niet logisch zijn, aangezien gedaagde in Noord-Holland is 
gevestigd.” 

Geen bewijs 

Eerder zei Ina Molenaar, de inmiddels opgestapte advocaat van Scholte, dat de 
stadsadvocaten wel hebben geroepen dat BVA een kort geding tegen de gemeente heeft 
aangespannen, maar dat daar geen enkel bewijs van is geleverd. 

Op 26 juli heeft het gerechtshof bepaald dat de gemeente de collectie mag veilen. Wanneer 
dat gebeurt, is nog niet duidelijk. 

Het mag duidelijk zijn dat Samen Actief sr niet blij is met deze gang van zaken. Daarom hebben wij 
de volgende vragen aan u. Wij verzoeken u deze vragen naar waarheid en zo gedegen mogelijk, 
met rolnummers, data en locaties van eventuele rechtsgedingen aan de raad bekend te stellen. 

 

1. Op 8 juni 2022 heeft er een rechtszaak gespeeld tussen Gemeente Den Helder en Rob 
Scholte. Gemeente Den Helder heeft in de pleitnota de volgende passage opgenomen; 
 

“7. Voorts is het van belang dat BVA, waar de spullen staan opgeslagen, een kort geding 

aanhangig heeft gemaakt om de kunst te verplaatsen naar een locatie elders. De rechtbank 
wees deze vordering af. BVA wil nog steeds wel veilen. BVA stelt hoger beroep in. Er heeft 
inmiddels een comparitie na aanbrengen in die kwestie plaatsgevonden.” 
 
Het gaat hier dus om een kort geding aangevraagd door BVA en diens advocatenkantoor 
tegen Gemeente Den Helder vertegenwoordigd door Schenkeveld advocaten. 
 
• Van het college van Burgemeester & Wethouders willen wij de rolnummer(s) van 

het kort geding tussen BVA en Gemeente Den Helder ontvangen. Dit rolnummer 
bewijst dat het kortgeding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Indien openbaar het 
vonnis toevoegen. 

• Van het college van Burgemeester & Wethouders willen wij de rolnummer(s) van 
het hoger beroep ontvangen. Ook bij een comparitie zijn de rolnummer(s) bekend, 
omdat dit onderdeel is van het hoger beroep. Overige inhoudelijke informatie is niet 
noodzakelijk, maar ontvangen wij graag indien dit vrijgegeven kan worden.   

• Indien het college van Burgemeester en Wethouders de rolnummers genoemd in 
vraag a en vraag b niet kan produceren. Dan willen wij een uitvoerige verklaring 
waarom deze passage is opgenomen in een pleitnota, terwijl er geen rechtszaken 
hebben plaatsgevonden. 

• Van het college van Burgemeester en Wethouders willen wij een verklaring waarom 
de media, in dit geval NoordHollands Dagblad niet op een juiste manier wordt 
beantwoord. Dus aan de ene kant de rolnummers of anderzijds de mededeling dat 
de rechtszaken niet zijn gevoerd. De inwoners van onze gemeente hebben recht op 
een eerlijk antwoord van het gemeentebestuur. 

  
  

2. Voor de rechtszaken tussen Gemeente Den Helder en Rob Scholte heeft de gemeente 
advocatenkantoor Schenkeveld ingeschakeld. Bij een rechtszaak spreekt voor de advocaat 
zijn of haar client altijd de waarheid. Alleen in een civiele procedure is de advocaat van die 
zelfde client verplicht de feiten die de rechter nodig heeft voor de beslissing volledig en 



naar waarheid naar voren te brengen.  
  
• Is gemeente Den Helder bij de rechtszaken genoemd bij vraag één, 

vertegenwoordigd door advocatenkantoor Schenkeveld?  
• Als vraag 1a negatief wordt beantwoord en er geen kort geding heeft 

plaatsgevonden, wie heeft dan besloten om deze passage op te nemen in de 
pleitnota van 8 juni 2022. Is dit Gemeente Den Helder, of is dit gedaan op aanraden 
van het advocatenkantoor? 

• Als vraag 1a negatief wordt beantwoord; Wat kunnen de rechtsgevolgen zijn voor 
gemeente Den Helder en advocatenkantoor Schenkeveld. Mede omdat het 
advocatenkantoor was als vertegenwoordiger van Gemeente Den Helder zich 
bewust waren van het feit dat de rechtszaken niet hebben plaatsgevonden. En het 
advocatenkantoor in dit geval volledig en naar waarheid had moeten handelen 
betreffende de eerder genoemde passage. 
 
 

3. Indien Rob Scholte cassatie aanvraagt in al zijn processen, dan wordt er door de 
cassatierechter niet meer naar de inhoud van een zaak gekeken. Maar wordt er alleen 
gekeken naar vormfouten. 
• Indien bij vraag één blijkt dat er geen kort geding heeft plaatsgevonden tussen 

Gemeente Den Helder en BVA, kan er spraken zijn van misleiding van de 
rechtbank. Hoe groot acht u de kans dat bij een cassatierechtspraak, deze mogelijk 
bewuste verdraaiing van feiten een rol gaan spelen. 

• Wordt er in een cassatiezaak alleen gekeken naar wel of geen vernietiging van een 
vonnis. Of bestaat ook de mogelijkheid dat het hoogste gerecht via een tussenvorm 
oordeelt.   

• Blijft Schenkeveld bij een eventuele cassatiezaak ook de vertegenwoordiger van de 
gemeente. 

• Wordt de veiling van de kunstcollectie opgeschort als er een cassatiezaak volgt 
• Wat zijn de mogelijke gevolgen als er een veiling van de kunstcollectie heeft 

plaatsgevonden en de Hoger Raad besluit de vonnissen te vernietigen. 
 
Samen Actief sr is zich bewust van het feit dat dit dossier gevoelig ligt binnen de gemeente en bij 
een deel van haar inwoners. Het is naar onze mening echter van belang dat deze gevoelige zaak 
met de uiterste zorgvuldigheid en zonder valse tekenen dient te worden opgelost. Uitspraken 
gedaan door een rechter dienen ten alle tijde te worden gedaan door afweging van de juiste en 
correcte feiten. Alle zweem van manipulatief handelen dient te worden vermeden, zowel door de 
gemeente en de door haar aangestelde advocaten als andere betrokken partijen. 
 
Samen Actief sr verzoekt het college de vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden en 
hierbij volledige openheid te verschaffen. 
 
M. Vermooten 
 
Raadslid Samen Actief sr 


