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Kennisnemen van 

 

De door Van Gerwen opgestarte bodemprocedure waarin hij verzoekt om een 

schadevergoeding naar aanleiding van de eerdere ontbinding van het contract 

leerlingenvervoer.  

 

Inleiding 

 

De afgelopen periode hebben wij u herhaaldelijk zowel mondeling als schriftelijk 

geïnformeerd over de uitvoering van het leerlingenvervoer, de ontbinding van het 

contract en de uitspraak hierover in kort geding. Bij de informatie over het kort geding 

hebben wij aangegeven dat de mogelijkheid bestond dat taxibedrijf Van Gerwen nog 

een bodemprocedure zou starten vanwege genoemde eerdere ontbinding.  

 

Met deze raadsinformatienota delen wij u mee dat ons college 29 januari jl. een 

dagvaarding heeft ontvangen waarmee genoemde bodemprocedure een feit is 

geworden. In de dagvaarding wordt een bedrag van € 268.000,00 aan 
schadevergoeding geëist.  

 

Op dit moment verkent ons college samen met het advocatenkantoor dat ons in deze 

zaak bijstaat wat deze dagvaarding betekent. Aangezien de kwestie nu zogezegd 

onder de rechter is, betekent dit dat wij niet meer in het openbaar over deze kwestie 

zullen communiceren aangezien dit de zaak mogelijk nadelig zou kunnen beïnvloeden. 

 

Op 12 februari 2020 bereikt ons het bericht dat er een akkoord is met de curator over 

een doorstart. Dit betekent dat de continuïteit van het leerlingenvervoer geborgd is. 

 

Kernboodschap 

 

Het college heeft eerder besloten om de aansprakelijkheidsstelling van Van Gerwen af 

te wijzen. Dit omdat voor het recht op een schadevergoeding naast een wettelijke 

grondslag daarvoor onder meer schade en causaal verband daartussen vereist is. In 

dit geval ontbraken de drie vereisten. Het college zal verweer voeren op de door Van 

Gerwen ingediende dagvaarding en volgt met dit standpunt het advies van onze 

advocaat. Door onze advocaat zal een schriftelijke reactie op de dagvaarding als 

onderdeel van het proces bij de civiele rechter worden opgesteld.  

 

Vervolg 

 

Bij de civiele rechter zal een bodemprocedure worden doorlopen waarbij partijen hun 

standpunten uiteen mogen zetten. De rechter zal dan een uitspraak doen.  
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Communicatie en samenspraak 

 

Zolang de kwestie onder de rechter is zal er niet actief met derden worden 

gecommuniceerd.  

 

Bijlagen 

 

geen 


