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                                   AANTEKENEN 

In handen van President F. van der Winkel. 

Geachte heer van der Winkel, 

Onlangs schreef ik u per post en per mail enkele berichten, waarop ik geen reactie heb ontvangen. 

Zoals ik u schreef in mijn eerste brief brengt uw actie m.b.t. art. 162 Sv veel in beweging, althans achter de 

schermen. Het is sinds uw optreden in Nieuwsuur plotseling dood en doodstil geworden rond dit uitermate 

brisante onderwerp. Ook de heer R.A.A. Rietveld heeft u om hulp gevraagd m.b.t zijn bijzondere ervaring met 

het Gerechtshof in Arnhem, waarna hij aangifte deed tegen zowel de voorzitter van het Hof als tegen de 

advocaat-generaal. Een helder voorbeeld van opzettelijke dwaling. Zie www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm. 

Vandaag sprak ik de heer Rietveld, en ook hij zal u een verzoek toesturen om een reactie te geven op zijn 

verzoek om hulp in deze. Want ook voor u en overige beëdigde functionarissen in het rechtssysteem en 

bestuurlijke organisaties zijn wettelijk verplicht, wanneer zij kennis van strafrechtelijk overtredingen hebben, 

om aangifte te doen. Mijn vraag aan u is, geldt dat niet in dezelfde mate ook voor u en uw personeel? 

Ik begrijp best dat er op uw optreden vanuit de hoogste politieke en rechterlijke regionen op u is ingepraat 

om de geit en de kool te sparen. Het laat onverlet dat men bij bewijsbare wetsovertredingen van beëdigde 

functionarissen in tal van gevallen, o.a. die m.b.t. wat ir. R.A.A. Rietveld is overkomen, geen afdekpraktijken  

kan tolereren, zoals u dat ook niet deed inzake ambtenaren van Financiën. Dat geldt ook voor de spoorloos 

verdwenen € 50,9 miljard uit het Spaarfonds voor de AOW. Tegen de VNG en de Algemene Rekenkamer is 

daarvan aangifte gedaan van strafbare feiten, juist wat betreft de valse audits van de Algemene Rekenkamer, 

die niet op integriteit mag worden gecontroleerd door FIOD en AFM. Dat zijn toch kwalijke en onacceptabele 

zaken die zelfs uw actie tegen de ambtenaren van Financiën ver overstijgen.   

Ik zal de enige instanties die er werkelijk iets aan kunnen doen, de Tweede Kamer en Nieuwsuur, ondanks de 

dooddoeners vanuit de Kamer (SP) en ook deze te informeren. Want valsheid in geschrift met de audits van 

de Algemene Rekenkamer moeten zonder meer aan de orde worden gesteld. Dit mede omdat FIOD en AFM 

de mogelijkheid te geven alsnog onderzoekt te doen. Ik zal ook de oud-rechter en woordvoerder voor Justitie 

mr. J. Recourt van de PvdA een afschrift van de brief toesturen. Misschien kunt u samen met hem de affaire 

in beweging krijgen. Dit in het belang der Wet en de nu weggevallen integriteit van het rechtssysteem. 
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