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1 Inleiding 

1.1 Stichting De Stem van de Straat (hierna: de Stichting) komt in beroep op tegen het in 
bezwaar gehandhaafde besluit van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (hierna: 
het Stimuleringsfonds) om niet openbaar te maken wie de acht deskundigen zijn die 
voorheen- adviseerden over subsidieaanvragen. De Stichting heeft verzocht om 
openbaarmaking van deze namen met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob; zie bijlage A12 voor het verzoek). 

1.2 Het Stimuleringsfonds heeft in de beslissing op bezwaar (bijlage A7) toegelicht de 
namen van de acht deskundigen niet openbaar te maken in verband met de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze deskundigen (artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder e, Wob) en het voorkomen van onevenredige benadeling van het 
Stimuleringsfonds (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wob). 

1.3 Thans stelt het Stimuleringsfonds zich ook (en vooreerst) op het standpunt dat de 
Stichting misbruik maakt van de bevoegdheid verzoeken in te dienen op grond van de 
Wob en van de bevoegdheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen besluitvorming naar 
aanleiding van het ingediende Wob-verzoek. 

1.4 In dit verweerschrift licht het Stimuleringsfonds zijn standpunten toe. Daartoe zet het 
Stimuleringsfonds eerst kort het juridisch kader uiteen voor misbruik van recht bij 
Wob-verzoeken en procedures daarover (hoofdstuk 2). Vervolgens licht het 
Stimuleringsfonds toe waarom de Stichting misbruik van recht maakt en, als gevolg 
daarvan, het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard (hoofdstuk 3). Subsidiair 
handhaaft het Stimuleringsfonds al hetgeen hij in de beslissing op bezwaar heeft 
opgenomen (hoofdstuk 4). Conclusie is dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard en, subsidiair, ongegrond moet worden verklaard (hoofdstuk 5). 

2 Misbruik van recht; juridisch kader 

2.1 In artikel 3: 13 BW is bepaald dat degene aan wie een bevoegdheid toekomt, deze 
bevoegdheid niet kan inroepen, voor zover hij die bevoegdheid misbruikt (eerste lid). 
Van misbruik van een bevoegdheid is onder meer sprake als de bevoegdheid wordt 
uitgeoefend met een ander doel dan waarvoor zij is verleend (tweede lid). Uit artikel 
3: 15 BW volgt dat artikel 3: 13 BW ook buiten het vermogensrecht van toepassing kan 
zijn. 

2.2 Het is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
dat de bevoegdheid om verzoeken in te dienen op grond van de Wob, evenals de 

1 Ten tijde van de Tijdelijke subsidieregeling journalistiek 2017. 
2 Het Stimuleringsfonds heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken bij brief van 5 december 2018 aan 
uw rechtbank gezonden. Daarbij heeft het Stimuleringsfonds onderscheid gemaakt tussen de openbare A 
stukken (bijlage Al tot en met A7) en het vertrouwelijke B-stuk (bijlage Bl). 
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bevoegdheid om bij de bestuursrechter (hoger) beroep in te stellen, niet kan worden 
ingeroepen voor zover deze bevoegdheden worden misbruikt. 

Zie voor het eerst expliciet ABRvS 19 november 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:4129 en 4135; en later bijvoorbeeld ABRvS 24 mei 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1354 en 1355. 

2.3 Uit deze vaste rechtspraak volgt dat voor het aannemen van misbruik van recht 
zwaarwichtige gronden zijn vereist. Die zijn onder meer aanwezig indien rechten of 
bevoegdheden zodanig evident worden aangewend zonder redelijk doelof voor een 
ander doel dan waartoe zij zijn gegeven, dat het aanwenden daarvan blijk geeft van 
kwade trouw. Het doel van een Wob-verzoek kan daarom relevant zijn om te 
beoordelen of misbruik van recht heeft plaatsgevonden. 

Zie onder meer ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016: 1587, rovo 6: 

"Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraken van 
19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4129 en ECLI:NL:RVS:2014:4135), 
kan ingevolge artikel 13, gelezen in verbinding met artikel 15, van Boek 3 
van het BW, de bevoegdheid om bij de bestuursrechter beroep in te stellen 
niet worden ingeroepen voor zover deze bevoegdheid wordt misbruikt. Deze 
artikelen verzetten zich tegen inhoudelijke behandeling van een bij de 
bestuursrechter ingesteld beroep dat misbruik van recht behelst, en bieden 
een wettelijke grondslag voor niet-ontvankelijkverklaring van een zodanig 
beroep. Daartoe zijn zwaarwichtige gronden vereist, die onder meer 
aanwezig zijn indien rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn 
aangewend zonder redelijk doelof voor een ander doel dan waartoe zij zijn 
gegeven, dat het aanwenden van die rechten of bevoegdheden blijk geeft 
van kwade trouw. 

Zoals de Afdeling eveneens eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak 
van 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:426), laat artikel 3, derde lid, van 
de Wob, ingevolge welke bepaling de indiener van een Wob-verzoek geen 
belang bij zijn verzoek hoeft te stellen, onverlet dat de bevoegdheid tot het 
indienen van een Wob-verzoek met een bepaald doel is toegekend, namelijk 
het een ieder in beginsel mogelijk te maken kennis te nemen van 
overheidsinformatie. Nu misbruik van recht zich kan voordoen indien een 
bevoegdheid wordt aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij is 
gegeven, kan het doel van een Wob-verzoek relevant zijn om te beoordelen 
of misbruik van recht heeft plaatsgevonden." [onderstreping toegevoegd; 
NNB] 

Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3555, rovo 
3.1. 

2.4 Van het te kwader trouwaanwenden van de bevoegdheid Wob-verzoeken in te dienen, 
is onder meer sprake als verzoeken worden ingediend uit rancune jegens een 
bestuursorgaan. 
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Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1987, rovo 3.5: 

"Ter zitting bij de rechtbank in het beroep in zaak nr. 15/870 heeft 
[gemachtigde] verklaard dat de stichting tot doel heeft bewijs te vergaren 
dat het CJIB erop uit is zoveel mogelijk geld binnen te halen aan 
verkeersboetes. Ter zitting bij de Afdeling heeft [gemachtigde] verklaard dat 
zijn handelwijze is ingegeven door frustratie over het structureel negeren van 
post in het verleden door het CJIB en uit grote onvrede over het 
verkeersbeleid in Nederland in het algemeen. Het CJIB en de wijze waarop 
het uitvoering geeft aan zijn bevoegdheid noemt hij "walgelijk". 
[gemachtigde] noemt zijn eigen procesgedrag een vorm van vergelding; "oog 
om oog, tand om tand", aldus [gemachtigde]. [gemachtigde] heeft voorts ter 
zittingen bij de rechtbank herhaaldelijk uitdrukkelijk gesteld dat hij "geen 
cadeautjes weggeeft", wat bevestigt dat hij met de beroepen voornamelijk 
financieel voordeel tracht te verkrijgen. De Wob-verzoeken en de hierop 
volgende procedures ter zake van ingebrekestelling, dwangsommen, bezwaar 
en beroep getuigen ervan dat deze worden ingegeven door rancune jegens 
het CJIB. De Afdeling is van oordeel dat [gemachtigde] zijn rechten en 
bevoegdheden zodanig evident heeft aangewend zonder redelijk doelof voor 
een ander doel dan waarvoor zij gegeven zijn, dat het aanwenden van die 
rechten en bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw. De Afdeling is 
derhalve van oordeel dat de rechtbank in de aangevallen uitspraken terecht 
tot het oordeel is gekomen dat sprake is van misbruik van procesrecht." 
[onderstreping toegevoegd; NNB] 

Vgl. ook met Rb. Amsterdam 14 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5026, rovo 
4.6: 

"Op grond van de overgelegde producties en het verhandelde ter 
terechtzitting wordt geoordeeld dat in dit geval inderdaad van misbruik van 
bevoegdheid sprake is. Niet alleen het onevenredig grote aantal Wob 
verzoeken, maar ook de wijdlopigheid ervan, in combinatie met de 
'oorlogssituatie' waarin [gedaagde] stelt zich met de Gemeente te bevinden 
wijzen daarop." 

2.5 De vraag of sprake is van misbruik van recht raakt de ontvankelijkheid van een beroep 
en kan ambtshalve worden getoetst. Misbruik van recht kan daarmee in beroep of 
hoger beroep voor het eerst aan de orde worden gesteld. 

Zie onder meer: 

ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1496, rovo 7; 
ABRvS 16 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1636; en 
ABRvS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3555, rovo 3.2. 
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3 Stichting maakt misbruik van recht 

3.1 De Stichting maakt met haar verzoek en het nadien aanwenden van rechtsmiddelen 
misbruik van de Wob en van de bevoegdheid daarover te procederen. Daarvoor acht 
het Stimuleringsfonds van belang dat de Stichting - en in het bijzonder haar 
bestuurslid de heer Brown - het verzoek om openbaarmaking van de namen van acht 
deskundigen niet heeft ingediend met het doel waarvoor de bevoegdheid voor het 
indienen van Wob-verzoeken is bedoeld, te weten het een ieder mogelijk maken 

kennis te nemen van overheidsinformatie (zie de bij randnummer 2.3 geciteerde 
rechtsoverweging). In plaats daarvan heeft de Stichting het verzoek ingediend uit 
rancune jegens het Stimuleringsfonds. 

3.2 Het Stimuleringsfonds licht dat hieronder toe aan de hand van: 

1. de handelswijze van de heer Brown ten aanzien van alle personen die op 
enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij subsidieverstrekkingen van het 
Stimuleringsfonds; en 

2. de handelswijze van de heer Brown bij andere aangelegenheden die hem niet 
zinnen. 

Ad 1) Handelswijze ten aanzien van al/e personen die op enigerlei wijze betrokken zijn 
(geweest) bij subsidieverstrekkingen van het Stimuleringsfonds 

3.3 Het Stimuleringsfonds wijst allereerst op de wijze waarop de heer Brown zich op 
internet uitlaat over alle personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij 
subsidieverstrekkingen van het Stimuleringsfonds. Deze uitlatingen publiceert hij op 
zijn websites, te weten stemvandestraat.nl en stevenbrownsblog.worldpress.com 
(voorheen volksnieuwsuitamsterdamnoir.com), en via sociale media, zoals Twitter. 

3.4 De publicaties hebben allereerst betrekking op bestuurs- en directieleden van het 
Stimuleringsfonds. Zo heeft de heer Brown een YouTube-video online gezet met de 
titel "Steve Brown sloopt namens De Straat 'Bla,bla Godfather Van Zanten", waarin hij 
onder meer een telefoongesprek uitzendt met de directeur van het Stimuleringsfonds. 

Zie 'Stichting Stimuleringsfonds vd Journalistiek van de Gevestigde Orde 
bediend zich van Kafkiaanse tactiek tegen de Straat.', 22 april 2017:3 

3 https:/jstevenbrownsblog.wordpress.comj20 17 j04j22jstichting-sti mu leringsfonds-vd-journalistiek-van-de 
gevestigde-orde-bediend-zich-van-kafkiaanse-tactiek-tegen-de-straatj. 
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Nu bedient het fonds zich van een Kafkaiaanse tactiek om de 
procedure te vertragen en/of re laten verzanden met sluwe 
spitsvondigheid. Het bettreffende 'Rat ir!...pak Fonds(Video) is nier 
alleen corrupt, maar ook nog schaamteloos. In plaats van bijv, een 
paar duizend euro subsidie toe te kennen aan de Straat huren zij hevel' 
·een peperdure louche advocaat op kosten van de Belastingbetaler 
(~De Straat) die zich bediend van Misbruik van het recru en schromen 
zij nìet om hun directeur Van Zanten weg te zetten ah een oplichter 
en een leugenaart zie Video hiervoor). Zie: 

3.5 Ook over andere bestuursleden van het Stimuleringsfonds heeft de heer Brown zich 
meermaals rancuneus en in grievende bewoordingen uitgelaten op zijn website en via 
sociale media. 

Zie 'Volgende Week Schokkende reportage over Liegen, List en Bedrog van 
Stimuleringsfonds vd Journalistiek in Stem vd Straat', 15 juli 2017:4 

R,,~é Vi!I1l Zanhm 
lOns kenit 'Ons' "¡ re deur 

'5TI""U~E~INO$FO"""D$ 
-v œ œ e DI! JOl.JòtN"'tl~nILI< 

v.n en voor ee HEERSENOE KLASSE 

Bestuursvoorzitter 
'Vincent-Bord voor zijn Kop-Kouwenhoven' 

en vijand van de straat. 

En: 'Compliment of Belediging: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek: Stem 
v.d. Straat zijn reguliere journalisten.', 2 januari 2017:5 

4 https:llstevenbrownsblog.wordpress.com/2017 107 115/volgende-week-schokkende-reportage-over-1 iegenlist 
en- bed rog -va n osti m u Ieri n gsfonds-vd -jou rna I istiek - i n -stem-vd -straat/. 
5 https:llstevenbrownsblog.wordpress.com/2017 IO 1/02/compl i ment-of-belediging-sti mu leringsfonds-voor-de 
jou rna I ìstlek-stern -v-d-straat- zij n - regu I lere- jou rna I isten/ . 
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Date: 2januari 2017 
.6 Reacties 

(van onze nier en nooit gesubsidieerde Stem van de Straat redactie) 

AMSTERDA1\t-NOm.- Sinds enige tijd trachten wij subsidie te krijgen 
voor het seizoen 20l'7 zodat onze vrijwillige medewerkers en gasten 
hoofdzakelijk uit de laagste :i/" o s -' 
klasse in ieder geval hun 
reiskosten vergoed krijgen. [5 
dat te veel gevraagd gezien het 
feit dat Staats-NOS alleen al 580 
miljoen subsidie vangt en de 
biHkse Linke VA.R.>\. 300 
miljoen. Nu weten , .. ij wel bij 
voorbaat dat ",ij nul op rekest 
gaan krijgen, maar dat heeft ons er niet van weerhouden een poging te 
wagen. 'Vat ons toch wel weer verbijsterde is welke 'Elitair~~KuL= 
projecten' :I allemaal wel subsidie krijgen tot wel een half miljoen euro 

."'<>, "" .. ""I,.~''''.'' ............... ,~"""" "' .... "'. 

-, .. 

~~ toe. Het zijn aljemaal 'ons kent ons projecten' die een eerlijk mens 
pijn aan de ogen doen, alwaar de Heersende Klasse zich geen buil aan 
kan vallen. En dat is wel te begrijpen, want het 'Bobo-Bestuur' bestaat 
uit dr. V.P. (Vincent) Kouwenhoven. voorzitter, dr. M. (Mir) Wermuth, 
vicevoorzitter.Dhr F. (Frits) van Exter, dr. A.G.D. (¡'\lldra) Leurdijk. 
Dhr. R. (Roy) Kl1emradj allemaal steun pilaren van cie Mainstream 
Maffia-Media en de '~!~ats_o~~roepen VARl\&NPO' en de schrijvende 
confessionele rot op het hot verrotte "Trouw-Uv/x-pers'. M.a.w het 
Bestuur en de directie en de medewerkers zij n een Klassiek voorbeeld 
van geînsuturìonaliseerde corruptie van de Ratten in pak! 

En 'Steve Brown voorspelde het al: Stimuleringsfonds jaagt Stem van de 
Straat op kosten in een 'WOB-Kafka-proces'-', 5 november 2018:6 

6 https:llstevenbrownsblog. word press. cami 2018/11/0 5/steve- brown -voorspel de-het-a l-stì m u Ieri ngsfon ds 
jaagt-stem-van-de-straat-op-kosten-in-een-wob-kafka-proces-om-8-anonieme-deskundigen-geheim-te 
houden/. 
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IkI.'t~~.,Ì1I:1' 
'VJñe1(11;'I .. kfd".r o ~wv.t~ 

«JI ~ 'WIJl de $~rtul1. 

En 'Stem van de Straat dient klacht in tegen Stimuleringsfonds van de 
Journalistiek wegens Discriminatie', 11 augustus 2017: 7 

"Per brief d.d. 2 oktober 2018 (bijgevoegd) heeft het Fonds ons 
bezwaarschrift opzettelijk zeer traag d.d. 18 juli 2018 ongegrond verklaard, 
zoals wij al van te voren wisten en voorspelde en daarom te kennen handden 
geven geen 'fake-hoorzitting' bij te wonen van het Fonds op grond van onze 
eerdere ervaring inzake een 'Bezwaarschrift-hoorzitting' met het fonds en 
hun corrupte en opzettelijk liegende bestuursleden Kouwenhoven en Leurdijk 
en Directeur R. van Zanten ( hoor als bewijs van het voorgaande de audio 
opnames van die betreffende bezwaarschrift hoorzitting). Tijdens die eerdere 
Bezwaarschrift hoorzitting bleek dat wat men (wij) ook voor houd snijdende 
en redelijke en billijke argumenten en bewijzen inbrachten het standpunt van 
het Fonds in deze ongewijzigd blijft en ergerlijk de Bestuursleden Vincent 
Kouwenhoven en Andra Leurdijk en Directeur Rene van Zanten openlijk en 
schaamteloos liegen als volleerde beroeps Elite-(rat in pak)-Fraudeurs (hoor 
als bewijs van het voorgaande Audio opnamen van de betreffende 
Hoorzitting, alwaar wij wel waren geweest en ons zelfs moesten laten 
beledigen als Derderangs burgers (door de VVD aangeduid als 
"labbekakken")." [onderstreping toegevoegd; NNB] 

3.6 Voorts publiceert de heer Brown namen en e-mails van individuele medewerkers van 
het Stimuleringsfonds op zijn websites. 

Zie bijvoorbeeld onderstaande e-mail van een innovatie- en 
procescoördinator; 'Stichting Stimuleringsfonds vd Journalistiek van de 

7 https://stevenbrownsblog.wordpress.eom/20 17 /08/11/stem-van-de-straat-dient-tegen-sti mu leringsfonds 
va n-de- journa I istie k - klacht - i n -weg ens-d iseri m i natìe/. 
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Gevestigde Orde bediend zich van Kafkiaanse tactiek tegen de Straat.', 22 
apri12017:8 

.",, Best\Jursbesluit:jùurn~fmova,lie 

Zoa!sbelool':lJl'"!ltnidrt~~?n:a!rt:m!'.~">i:iu~~~ande'.lWsu~dieaill1Vr<l<l9indeRegelingJoornalstiE'!œ[MO\IdlÍe~OI7tœl<cmeß.Utrefl.hetbesluir¡ndebijlage'o'ill'li:ll:~~~M~i(U,¡:e: =- Inre.w:îeop.lYWbetìd't\'<>"l;?naa12i!Ur,lIIddeI'I?<Íj'1g-a3gt'4.~~be'ìdltW3tu11maartl(JL7toekw<Jm.'·lasrooggeo..>nbestullrsbeslullDe:hal\.'eW<Jrdluwbezy.raatSdlrlftl'i!!t~JœiijkW1o.:L:!a.'"d.£eg-=.FI:IÌ\.~~net 
besI1.!ittreftuii1~~-enœ~_ 

/ / 
~ ti DJ 

STIMUtHINGSfOND5 
'100~ DE JOUHIALISTIE~ 

Pri~t!9C1.25HWI~li~1 
TeI,:-t)1(1)}7I>3611111 
wwwS«lj..rI 

3.7 Naast bestuurs- en directieleden en medewerkers van het Stimuleringsfonds richt de 
heer Brown zijn pijlen ook op anderen die, al dan niet zijdelings, betrokken zijn bij het 
Stimuleringsfonds. Zo heeft de heer Brown over een voorzieningenrechter op zijn 
website geschreven onder de titel "Corrupte Doofpot Rechter mr, D. Bode wijst het 
verzoek af om de namen van het 'Duistere-Fraude-Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek' openbaar te maken". Daarin schrijft de heer Brown onder meer: "Rechter 
D. Bode bralde en loog nog toen ik dat voorspelde tijdens de zitting dat het helemaal 
niet vast stond dat hij mijn verzoek zou gaan afwijzen." Bij dit artikel heeft de heer 
Brown een portretfoto van de betreffende rechter geplaatst. 

Zie Corrupte Rechter D. Bode wijst verzoek om namen 8 deskundigen van 
het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek af.', 12 september 2018.9 

3.8 Ook op Twitter heeft de heer Brown deze portretfoto van de voorzieningenrechter 
geplaatst met de titel "'Doofpot Rechter D. Bode' verkracht de Wet om de Deksel op de 
'Fraude-Stimuleringsfonds voor de Journalistiek-Beerput' te houden". 

8 https://stevenbrawnsblag.wardpress.cam/20 17 /04/22/stichting-sti mu leringsfands-vd-jaurnalistiek-van-de 
gevestigde-arde-bed iend - zi eh- va n -kafkiaa nse-tactiek -tegen -de-straat/. 
9 https://stevenbrawnsblag. word press. corn/zn 18/09/12/ carru pte-rechter-d- bode-wijst-verzoek -o m -na men-8- 
desku nd igen -va n - het -sti mu Ieri ngsfand s-jau rna I i stiek -af /. 
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Steve Brown Stem van de Straat 
@StemvandeStraat (" '" -, Follow) v 

De'illegale' audio opnames: 'Doofpot 
Rechter D. Bodel verkracht de Wet om de 
Deksel op de 'Fraude-Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek-Beerpuf te 
houden.wp.me/p1 rJOS-myl 
@ Translate Tweet 

Corrupte Doofpot Rechter mr. D. Bode wüst het 
verzoek af om de namen van de £3 anoníeme 
deskundigen van het 'Duistere-Fraude- 
5timulerln~sfonds voor de Journalistiek' openbaar 
temaken. 

2:30 PM - 18 Oct 2018 

3.9 Verder heeft de heer Brown illegale opnames gemaakt van de mondelinge behandeling 
van het verzoek om een voorlopige voorziening dat vooraf ging aan deze beroepszaak. 
Deze opnames heeft hij op internet gepubliceerd in een YouTube-video met 
beeldmateriaal van de betrokken voorzieningenrechter, van de betrokken advocaat 
van het Stimuleringsfonds en van medewerkers van het Stimuleringsfonds. Dat heeft 
de heer Brown gedaan, althans in ieder geval voortgezet, nadat uw rechtbank hem 
erop heeft gewezen dat die opnames illegaal zijn. 

Zie de brief van uw rechtbank aan de heer Brown van 11 oktober 2018 in de 
voorlopige voorziening-zaak met nummer AMS 18/4788 WOB, waarin wordt 
opgemerkt dat de opnames illegaal zijn. 
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Zie voor de opnames 'De'illegale' audio opnames: 'Doofpot-Rechter D. Bode' 
verkracht de Wet om de Deksel op de 'Fraude-Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek-Beerput'te houden.', 18 oktober 2018.10 

3.10 Ook heeft de heer Brown veelvuldig gepubliceerd op zijn website over advocaten die 
namens het Stimuleringsfonds in rechte optreden. 

Zie 'Steve Brown veegt de Vloer aan met de Landsadvocaat die misdaden van 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek geheim wil houden.', 30 augustus 
2018:11 

Duister landsadvocatenkantoor "Uurtje Big factuurtje' 
Pels Rijeken 
& Droogleever 
Fortuijn advocaten 

10 https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2018/ 1 O/ 18/ doofpot - rechter-d-bode-verkracht-de-wet -orn-de 
deksel-op-de-fraude-stimuleringsfonds-voor-de-journalistiek-beerput-te-houden/. 
11 https://stevenbrownsblog. word press. comi 2018/08/ 30/steve- brown -veegt-de-v loer-aa n - met-de 
la ndsad vocaat -d le- m i sdaden -van -stì m u Ieri ngsfon ds- voor-de- jou rna I Istlek -gehei m-wi l-houden/. 
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De Zaaks-rechter verklaart tijdens de zitting dat hij niet op die 
corrupte '[udas-Gastenlijsr' staar 
en daarmee verklaart hij 
Perswoordvoerder Barbra den 
Uijl tot leugenaar, ,\rij gaan dit 
uitzenden bij de Stern van de 
Straat in het kader van het 
controleren van de 
Gevestigde Orde rnaebt en in 
dit geval hun verlengstuk het 
corrupte Stimuleringsfonds van 
de-(Gevestigde Orde)- 
journalistiek mer hun peperduro altijd liegende Landsadvocaten Mr. 

Pds iijl:k,tff, 

&'~I'!t~f 

l" nnlCT ,\.rr: 

SvdJ Zèt Lo,,'he \'OOrn'lc[is" Lllnd$OQ.'I'oC<lt>1nk<lntoDt 
in met 'WOIlig-UllFtj. f.ctuurt.je Mf. :J."" A;lul Hi.inoiich' 

tegen St ..... en Brown ""n d .. Stom""" de Stm.nt. 

Nina Bontje en Mr. J.P. Heinrich en andere betrokkene 
Landsadvocaten, waarmee ik juridisch de vloer aanveegde. En Mr, 
Heinrich o.a, ontmaskerde als een pathologische Jeugenaar en dal hij 
traebt misdrijven 'van zijn cliënt het: Stimuleringsfonds voor de 
journalistiek geheim te houden, maar dat terzijde. Waarom 

3.11 Tot slot laat de heer Brown zich diffamerend uit over personen die werkzaam zijn bij 
organisaties die volgens hem vaste subsidieontvanger zijn van het Stimuleringsfonds. 

Zie: 'Nep en Fop-Gemeenteraad's Verkiezingen Amsterdam: Stem van de 
Straat totaal geboycot door MSM en 'PvdA-bolwerk-De Balie' van 'PvdA 
Octopus Rottenburg'(video) en het bejaarden 'PvdA Vod Parool'(Video).', 
datum onbekend: 12 

12 http://stemvandestraat. n 1/ de- straat-sleept-na -sti m u Ieri ngsfonds-voor-de- jou rna I istiek -ook -de-ba I ie-voor-d e 
reehter-wegens-o-d iseri m i natie-la agste- klasse/, 
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'Graai en Naai-Pedo- directeur Soerin Norian' 
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Ad 2) Handelswijze bij andere aangelegenheden die de heer Brown niet zinnen 

3.12 Ook bij andere aangelegenheden die de heer Brown niet zinnen, publiceert hij op 
internet persoonsgegevens op onzorgvuldige en negatieve wijze. Zo heeft de heer 
Brown recent het (thuis)adres en het telefoonnummer van misdaadjournalist Bas van 
Hout online gezet, met een foto van zijn huis erbij. Ook een telefoongesprek dat 
volgde tussen de heer Van Hout en de heer Brown heeft de heer Brown op internet 
geplaatst. 

Zie 'Steve Brown zet adres misdaadjournalist Bas van Hout online', ATS, 11 
juni 2019:13 

"In Pauw vertelde Van Hout maandagavond dat hij na de onthulling over zijn 
contact met de AIVD verschillende keren bedreigd is. 'Een crimineel heeft 
mijn huis gefotografeerd en de foto met het adres en mijn telefoonnummer 
op internet gezet', zei Van Hout in het tv-programma. 

'Ik haal je kop eraf' 
Van Hout doelt daarmee op Steve Brown. Brown plaatste op YouTube een 
video waarin hij inderdaad de gegevens van Van Hout openbaar maakt, 
evenals een telefoongesprek tussen de twee vlak na de onthullingen in de 
Volkskrant. 

Van Hout had Brown gebeld met de vraag of die zijn adres van het internet 
wilde halen, maar daar was Brown afgaand op een minuten durende 
scheldkannonade niet van gediend. 'Ik haal je kop eraf, imbeciel. Pannekoek, 
met je AIVD-vriendjes. Wees jij maar blij dat je nog leeft. Daar moet je mij 
heel dankbaar voor zijn', zegt Brown op de opname tegen Van Hout." 

Het geluidsfragment kan worden afgeluisterd via nu. ni: 'AIVD-informant Van 
Hout: 'Word anoniem bedreigd', 11 juni 2019.14 

3.13 Ook hier betrof het, zo blijkt uit het hierboven opgenomen nieuwbericht en 
geluidsfragment, een aangelegenheid die de heer Brown niet zint die ertoe leidt dat hij 
uit rancune persoonlijke gegevens op internet publiceert. 

Conclusie: het verzoek en deze procedure betreft misbruik van recht 

3.14 Gelet op het voorgaande is het Stimuleringsfonds van oordeel dat ook het verzoek om 
openbaarmaking van namen van acht deskundigen die het Stimuleringsfonds 
adviseerden over de verdeling van subsidiegelden is ingediend uit rancune jegens het 
Stimuleringsfonds. De heer Brown had met de Stichting ook een subsidieverzoek 
ingediend bij het Stimuleringsfonds en dat is efqewezen.t> De link tussen de heer 
Browns handelswijze tot nu toe, zoals hierboven beschreven, en (de voorgeschiedenis 

13 https i/ /www.atS.nl/a rti ke len/ 194690/ steve- brown - zet-ad res- m isdaadjou rna I ist-bas-van -hout-on line. 
14 https i/ /www.nu.nI/273327/video/aivd-informant-van-hout-word-anoniem-bedreigd.html. 
15 Overigens was die afwijzing niet mede gebaseerd op een deskundigenadvies. 
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van) het voorliggende verzoek, wordt bevestigd door de wijze waarop de heer Brown 
tot op heden over de deskundigen schrijft op zijn websites. Zo schrijft hij een artikel 
over "8 anonieme Monsters van het 'Rat in pak-Graai en Naai Fonds"'. 

Zie onder meer 'Corrupte Rechter D. Bode wijst verzoek om namen 8 
deskundigen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek af.', 12 
september 2018:16 

"Deze afwijzing van de corrupte Rechter D. Bode wordt gemotiveerd met een 
verslag dat zo als 'Fake-News'( zie: verslag en vonnis) kan worden 
gekwalificeerd. Zo laat de Rechter o.a. opzettelijk weg dat ik tijdens de 
zitting hem uitdrukkelijk toestemming gaf om de namen van de 8 anonieme 
Monsters van het 'Rat in pak- Graai en Naai Fonds', die hij niet wilde zien en 
in de kluis van de Rechtbank had laten plaatsen alsof het ging om een 
verklaring van een anonieme Kroongetuige in een 'Mega -Moordzaak' a la 
een 'Liquidatie-zaak' mocht zien van mij. En die namen bij zijn oordeel 
betrekken." [onderstreping toegevoegd; NNB] 

3.15 Het vragen van namen van deskundigen met als kennelijk oogmerk om uit rancune 
frustratie te kunnen uiten, is een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid om Wob 
verzoeken in te dienen is bedoeld. De heer Brown handelt daarbij op een wijze die blijk 
geeft van kwade trouw. Zo plaatst hij op zijn websites en op social media steeds foto's 
van de personen waarover hij schrijft. Ook schuwt hij niet om contactgegevens van de 
betreffende personen op internet te plaatsen. Hiermee is evident dat de heer Brown de 
bevoegdheid om Wob-verzoeken in te dienen dusdanig heeft aangewend voor een 
ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is bedoeld, dat de heer Brown misbruik van 
recht heeft gemaakt door het indienen van het voorliggende verzoek. 

3.16 Het proeederen over de behandeling van het verzoek in deze procedure kan niet los 
worden gezien van het doel waarvoor het verzoek is ingediend. Ook voor het 
proeederen naar aanleiding van het Wob-besluit geldt dan dat sprake is van misbruik 
van recht. 

Vgl.: 
ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:395, 
ECLI:NL:RVS:2016:396 en ECLI:NL:RVS:2016:397, rovo 3.4; en 
ABRvS 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3118, rovo 14. 

3.17 Volledigheidshalve wijst het Stimuleringsfonds erop dat het gedrag van de heer Brown 
moet worden toegerekend aan de Stichting. De heer Brown is bestuurslid van de 
Stichting en daarmee gemachtigd om namens de Stichting Wob-verzoeken in te dienen 
en daarover te procederen. Bovendien komt allerlei aan deze zaak van de Stichting 
gerelateerde informatie op de website van de heer Brown terecht, zoals uit de 
randnummers 3.3-3.11 hierboven blijkt. 

16 https://stevenbrownsblog. word press. co m/2 018/09/12/ corru pte-rechter-d -bode-wijst-verzoek -O m -na men-B 
desku nd igen-v a n -het -sti m u leringsfonds- jou rn a I istiek- af/co m ment -page-1/ . 
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Vgl. rechtspraak van de Afdeling waaruit volgt dat het gedrag van een 
gemachtigde wordt toegerekend aan de verzoeker. O.a. ABRvS 13 juli 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1957, rovo 2.4: 

"Uit het voorgaande volgt dat [gemachtigde] de bevoegdheid om Wob 
verzoeken in te dienen in deze zaak voor een ander doel heeft gebruikt dan 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven, zodanig dat dit gebruik blijk geeft van 
kwade trouw. [gemachtigde] heeft misbruik gemaakt van een wettelijke 
bevoegdheid. Dit geldt evenzeer voor de door hem aangewende bevoegdheid 
om in deze zaak beroep in te stellen, omdat dat beroep niet los kan worden 
gezien van het doel waarvoor de Wob is gebruikt. De handelwijze van 
[gemachtigde] moet aan [wederpartij] worden toegerekend, aangezien 
[gemachtigde] de betrokken handelingen namens haar heeft verricht en zij 
hem daartoe heeft gemachtigd. De rechtbank had aanleiding moeten zien 
beide beroepen, dus zowel het door [wederpartij] ingestelde beroep als het 
van rechtswege ontstane beroep, wegens misbruik van recht niet 
ontvankelijk te verklaren." 

4 Subsidiair: de belangen van de deskundigen en het Stimuleringsfonds staan 
aan openbaarmaking in de weg 

4.1 Subsidiair handhaaft het Stimuleringsfonds al hetgeen in de beslissing op bezwaar is 
opgenomen. 

Zie voor de beslissing op bezwaar bijlage A7. 

4.2 Samengevat komt dat erop neer dat het Stimuleringsfonds de namen van de acht 
deskundigen niet openbaar heeft gemaakt in verband met de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van deze deskundigen (artikel lO, tweede lid, aanhef en 
onder e, Wob). In de beslissing op bezwaar (hierna ook: het bestreden besluit) heeft 
het Stimuleringsfonds toegelicht dat namen persoonsgegevens zijn en dat 
openbaarmaking daarvan dus de persoonlijke levenssfeer raakt. Daar tegenover staat 
het belang van openbaarmaking, dat primair is gelegen in het belang te kunnen 
controleren of deskundigen niet hebben geadviseerd over subsidieaanvragen waarbij 
zij een eigen belang hebben. Het Stimuleringsfonds heeft vastgesteld dat 
belanghebbenden die menen tekort te zijn gedaan door mogelijke 
belangenverstrengeling dat kunnen laten controleren in een procedure gericht tegen 
subsidiebesluiten waarbij deskundigen betrokken zijn geweest (zie ook het voorschrift 
van artikel 3:8 Awb). In die zin is het controlebelang voldoende geborgd. 

4.3 Het overblijvende, algemene belang dat anderen, niet-belanghebbenden deze zelfde 
controle kunnen uitvoeren, weegt volgens het Stimuleringsfonds niet op tegen het 
belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken 
deskundigen. Daarbij heeft het Stimuleringsfonds allereest betrokken dat de 
deskundigen niet uit hoofde van hun nevenfunctie als deskundige in de openbaarheid 
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treden (vgl. ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321 en ABRvS 4 april 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1115 en 1117). Voorts heeft het Stimuleringsfonds in die 
belangenafweging de omstandigheid betrokken dat (de heer S. Brown als bestuurslid 
van) de Stichting aantijgingen verspreidt op websites en via sociale media over alle 
personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij subsidieverstrekkingen 
door het Stimuleringsfonds. 

4.4 Het redelijkerwijs hiervan te verwachten gevolg is dat hierdoor ook de bereidheid van 
deskundigen zal afnemen om het Stimuleringsfonds te adviseren over 
subsidieaanvragen. Ook het voorkomen van onevenredige benadeling van het 
Stimuleringsfonds staat daarom aan openbaarmaking in de weg (artikel I O, tweede lid, 
aanhef en onder g, Wob), zo heeft het Stimuleringsfonds in het bestreden besluit 
toegelicht. 

4.5 De Stichting heeft in haar beroepschrift geen gronden gericht tegen het bestreden 
besluit. Zij stelt zich slecht in algemene zin op het standpunt dat het Stimuleringsfonds 
corrupt is, stelt een vraag aan de advocaten-wederpartij, klaagt over de overweging in 
de uitspraak van de voorzieningenrechter over de proceskosten en het griffierecht 
(bijlage A6), breidt het verzoek uit naar andere regelingen (waarin overigens voor de 
Stichting en/of de heer Brown geen grondslag is neergelegd om de namen te 
ontvangen) en wijst op enkele algemene opmerkingen (nieuwsberichten?) over de 
Wob. Het beroep kan daarmee geen doel treffen. 

5 Conclusie 

5.1 Gelet op het voorgaande verzoekt het Stimuleringsfonds uw rechtbank primair het 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren wegens misbruik van recht. Subsidiair verzoekt 
het Stimuleringsfonds het beroep ongegrond te verklaren. 

Den Haag, 19 juli 2019 
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