
A. van Velsen 

Klokkengietershoeve 116 

7326 SE Apeldoorn                                                                          Apeldoorn 17-juni-2014 

 

 

Aan; Nationale Ombudsman  

         Postbus 93122 

         2509 AC Den Haag                                                                                    

 

 

Uw ref nr. 2014 00014                                                           OPEN BRIEF  
  

Ombudsman, 

 

 

Bij deze treft u weer (verzameld in de bijgevoegde Cd-rom) de bijlagen aan welke u, zo u 

aangeeft, niet heeft aangetroffen in mijn, via TV programma Een Vandaag, verzonden brief. 

 

Zoals inmiddels is gebleken, reflecteren Hoge Colleges van Staat niet  inhoudelijk op feiten 

welke zouden kunnen leiden tot het toegeven van ontoelaatbare overheidsgedragingen en/of 

integriteitschendingen en/of misdadige gedragingen van functionarissen welke al of niet 

opzettelijk tegen “onderdanen” zijn bedreven. Zo ook het geval omtrent uw weigerachtige 

houding inzake onderzoek over de betwisting van verjaring in onderhavige kwestie, hetgeen 

tevens in conflict is met uw eigen spelregels voor de overheid.  

 
In de onderhavige, door u, naar men zou moeten veronderstellen onderzochte feiten en 
standpunten en op uw instigatie gehandhaafde betwisting van de door mij aan de Staat 
verweten schadeplicht, heeft u; 
 
A)   Het beginsel van redelijkheid geschonden door onzorgvuldige weging van belangen.    
B)   Niet of onvoldoende nagegaan of de standpunten die u inneemt kloppen, omdat u 
       onwaarheden heeft verkondigd en rechten van derden heeft geschonden!  
C)   U heeft, naast het koesteren van persoonlijke integriteit ook als “College van Staat” een 
       gekwalificeerde verantwoordelijkheid en diende standpunten en belangen van cliënten 
       aan rechtsstatelijke maatstaven te toetsen i.p.v. u onwillig van een oordeel te onthouden 
D)  Verder heeft u met de betrokken functionarissen samengespannen door systematisch en 
      voortdurend belangen, standpunten en verdediging van mij, als slachtoffer van politie en 
      justitie te frustreren met te late, geen en/of irrelevante en/of onware antwoorden.  
 
U volgt systematisch de strategie van betrokken functionarissen door niet of nauwelijks te 
reflecteren op betwisting van door mij en/of mijn advocaat ter kwestie ingebrachte in strijd 
met de waarheid zijnde standpunten van betrokken Politie/Justitie functionarissen. Tevens 
draagt u bij aan onwaarheden inzake vermeende onafhankelijke klacht/beroepscommissies 
en organisaties zoals het Medisch Tucht College, de Nationale Ombudsman en landelijke en 
regionale klacht en bezwaarcommissies. Zodoende manipuleert u in vereniging met 
betrokken functionarissen de waarheid en schend belangen van derden en de samenleving.       

 

 

Nu u over ruim voldoende bijlagen beschikt om deze schandalige kwestie, conform uw taak 

als ombudsman tussen Staat (lees betrokken functionarissen) en “onderdanen, te onderzoeken, 

oftewel inhoudelijk te reageren, heb ik niet anders toe te voegen als dat ik verwijs naar de 

voorliggende klacht en bijlagen. 



 

Teneinde de burgers voor de volgende 2
e
 Kamerverkiezingen een helder beeld te verschaffen 

over het ware gezicht van:  

De regerende politieke partijen,  

De zwijgende en daardoor deelnemende Volksvertegenwoordigers,  

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en toonaangevende bestuurders en functionarissen en 

de afhankelijkheid van zogenaamde “onafhankelijke” Hoge Colleges van Staat, katvangende 

Klacht, Bezwaar, Beroeps en Tucht Commissies, haar bestuurders en functionarissen die zich 

anders dan onder mensen en organisaties fatsoenshalve en conform wettelijke bepalingen en 

in de samenleving geldende normen en waarden gedragen,  

 

Kan niet anders worden gedaan dan die gedragingen publiekelijk aan de orde te stellen.  

 

Omdat bovenvermelde organisaties en u als Nat. Ombudsman, in geval van ontoelaatbare 

overheidsdaden en gedragingen, niet of onvoldoende in staat en/of onwillig zijn, voldoende 

controle op de kwaliteit en het functioneren van ambtenaren en bestuurders en de normen en 

waarden en wet en regelgeving te garanderen en de integriteit van de Staat te waarborgen, zal 

de burger deze zaakwaarneming ter hand dienen te nemen.  

 

Daarom is heden begonnen om burgers in te lichten omtrent het ware gezicht van Bestuurders 

en toonaangevende functionarissen en worden plaatselijk flyers (bijlage 2014-06-17) en de 

tekst voor de bijeenkomsten (bijlage 2014-06-09 Pleidooi) verspreid t.b.v. informatie aan 

burgers. Tevens worden informatieavonden gegeven en verschijnt deze informatie op internet!  

 

U zult na het lezen van de inhoud van de nu en wederom aan u ter beschikking gestelde 

informatie, begrijpen dat de slachtoffers van ontoelaatbaar gedrag van ambtenaren, alsmede 

de ambtelijke onwil om recht te zetten wat verkeerd is gegaan en de burgers die de salarissen, 

onkostenvergoedingen en bonussen en graaicultuur op straffe van ontneming van hun 

verworvenheden, dienen te betalen, u niet meer met een of andere titel zullen aanspreken!       

 

 

 

Bijlage 1 CD ROM kleine versie inhoudende 874 schandalige overheidsgedragingen! 

 

 

 

 

CC. Alle overheidsinstanties en colleges van staat   


