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AANTEKENEN  
In handen van President F. van der Winkel.  
 
Geachte heer van der Winkel,  
 
Hartelijk dank voor uw brief van 12 januari 2015 als antwoord op mijn brief van 7 januari 2015. 
 

   
 

U stelt dat u mijn brief van 29 november 2014 niet hebt gezien, hoewel die zowel per mail als per briefpost 
aan u is gezonden.  Dat kan gebeuren, maar was een indringende waarschuwing voor het feit dat ook 
rechters, officieren van Justitie en ander beëdigde ambtenaren gehouden zijn om aangifte te doen van aan 
hen ter kennis gebrachte strafbare feiten die werden gepleegd door andere beëdigde functionarissen. 
 
U stelt in uw antwoord dat u als president van het Gerechtshof in Leeuwarden niet gehouden bent om 
actie te ondernemen wanneer u kennis krijgt van strafbare feiten. Dat kan niet kloppen m.b.t. de aangifte 
die u zelf hebt gedaan tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën. Bovendien is hier de vraag 
aan de orde of u persoonlijk het besluit hebt genomen om een zaak die bij een van uw raadsheren in 
behandeling was daarvan zelf aangifte te doen, hetgeen niet strookt met uw argument om als president  
als niet rechtstreeks betrokken raadsheer dan  wel aangifte te doen.  
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U zult begrijpen dat hier een conflict ligt dat ook door Nieuwsuur in de openbaarheid moet worden 
gebracht omdat de integriteit van de rechtspraak waarop u zelf hamerde dan in het geding is. Art. 162 Sv  
wat geen ruimte of onduidelijkheid laat m.b.t wie als kennisdrager van strafbare feiten wel of niet 
verschoond zou moeten kunnen worden van de wettelijke plicht om aangifte te doen bij het Openbaar 
Ministerie, danwel het Functioneel Parket in Den Haag. U beperkt zich m.i. ten onrechte op de inkadering 
van een aanhangige zaak zoals in het geval van de (ver)zwijgende ambtenaren van Financiën. 
 
Verder schrijft u dat u niet bekend bent met de in mijn brief vermelde misstanden in de rechtspraak die in 
mijn eerste brief aan u ter kennis werd gebracht in de biefwisseling tussen de heer Rietveld en de 
advocaat-generaal in Arnhem, bleek een frustreren en boycotten van de AG van de rechtsprocedure van 
de heer Rietveld tegen een aantal bewijsbare misstanden van beëdigde functionarissen. Zijn zaken gaan 
tot aan de bestuurlijke en politieke top in Nederland en zijn glashelder wat betreft het misbruik van macht 
en bevoegdheden, knevelarij en poging tot doodslag van ambtenaren bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken tijdens zijn detentie in het uitzetcentrum op Bali, omdat het UWV zijn inkomen had geblokkeerd en 
hij daarom zijn visum niet heeft kunnen verlengen. De zorgplicht werd doelbewust geschonden. 
 
Kortom mr. van der Winkel, er is veel poetswerk te verrichten. Maar ik ben zeer tevreden over uw actie 
m.b.t. het tot nu toe slapende art. 162 Sv. Tienduizenden burgers zullen er baat bij hebben om uw in gang 
gezette jurisprudentie te benutten om echt recht te verkrijgen. Er zijn veel zaken die om gerechtigheid 
schreeuwen, maar dit in ons land niet kunnen krijgen. Dit o.a. door het ontbreken van een grondwettelijk 
hof als enige natie binnen de EU. 
 
Er is in tegenstelling tot de afsluitende zin in uw brief voor u wel degelijk een cruciale rol weggelegd om 
zaken in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door de boekhoudfraude die doelbewust  gepleegd is door de 
Algemene Rekenkamer m.b.t.  het Spaarfonds voor de AOW met het laten verdwijnen van 50,9 miljard aan 
reserves, en dat als haakpunt te nemen om de te verwachten ontwrichting van de zorg in de breedte te 
voorkomen. 
 
© Met vriendelijke groet  
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Zie de bijlagen:   
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