
----- Original Message -----  
From: Info@caravantechnocenter.nl  
To: patrick@powned  
Sent: Wednesday, January 16, 2013 3:11 PM 
Subject: bekeuringen 

 
In 2009 ben ik failliet verklaard en had een Jaguar op mijn naam staan, met het kenteken LB-TP-80. 
Nu is het volgende het geval: Er is mij een curator toegewezen en die heeft dit verslag naar de rechtbank, dat 
de auto om niet afgevoerd was naar de sloop om niet. De curator zou een vrijwaringsbewijs ontvangen. Dit is 
helaas niet het geval. 
 
3 maanden later heeft de curator weer het zelfde verklaard aan de rechtbank. Zie dok; Jaguar. 
De auto staat tot op heden nog steeds op mijn naam maar geregistreerd als gestolen. Dit was in opdracht van 
de rijksdienst voor het wegverkeer. Zie JPG dok. Dick Zwager tot en met dok. Dick Zwager 003 jpg. 

 
Het faillissement is in 2010 opgeheven, op last van de rechtbank, nadat ik de rechtercommissaris had 
beschuldigd van overtreding art. 11 Nederlandse grondwet. Toen in de rechter-commissaris vervangen en per 
direct ook het faillissement opgeheven. En ondanks het faillissement staat de jaguar nog steeds op mijn naam. 
In de aangifte van diefstal staat ook vermeld, dat de curator, de opdracht van de rechter commissaris, niet heeft 
opgevolgd, dus nalatig is geweest. 
 
Het CJJB wil bekeuringen innen, om dat de auto niet verzekerd is, geen APK heeft gehad en geen 
wegenbelasting is betaald. Het innen is niet mogelijk zie Dick Zwager 005 JPG. Dit is één van de vele boetes 
die CJJB maandelijks proberen te innen. Het R.D.W. haal het kenteken van bedoelde auto niet van mijn naam 
af, en zeker niet nu hij als gestolen gesignaleerd staat. 
 
Het CJJB en de Officier van justitie willen en kunnen niets ondernemen omdat de auto nog steeds op mijn naam 
staat.??? En gaan dus door met het sturen van onterechte boetes met alle mogelijke middelen tot de aanvraag 
van een faillissement toe. Ik ben in 2010 gegijzeld geweest voor boetes op een zogenaamd vonnis wat niet 
bestaat en die zij mij nooit hebben kunnen tonen ondanks herhaaldelijk opvragen. 

 
Het CJJB weigerde elke vorm van medewerking ter verkrijging van deze bedoelde vonnissen.  
Volgens de rechtbank Utrecht zijn er nooit vonnissen geweest, dit ook schriftelijk opgevraagd, zie document 
arrondissement, ook dit werd geweigerd. Dit is een overtreding van de Europese grondwet artikel 22. 
Transparantie van bestuur en recht op inzage eigen dossiers. 
 
Dit vorenstaande gepleegd door de Officier van Justitie, riekt naar een eigenzinnig optreden, zoals in de 
volksmond wordt gezegd elkaar de hand boven het hoofd houden. Oftewel corruptie. Donderdag 17 januari 
2013, te 15.00 uur gaat op het hoofdbureau van politie te Utrecht, Paardenveld 1, 3511 RC, aangifte gedaan 
worden van, onterecht gijzeling, afpersing en onrechtmatig innen van boetes, valsheid in geschrifte en diefstal. 
 
Als de aangifte gaat lukken, stuur ik die door. Hierbij hoop ik dat er een keer wat aan die corrupte organisatie 
gaat gebeuren. Dat ik dan eindelijk weer mijn leven op de rails krijg en van die ellende af ben. Ik ben sinds kort 
voor mijzelf begonnen, maar op deze manier wordt alles weer kapot gemaakt. 
Ik wil nog vermelden dat tijdens het failliet verklaren in 2008, de curator heeft nagelaten, onderdak voor mij te 
zorgen, namelijk mijn woning werd verkocht, dus ik was werkeloos, dakloos, zonder uitkering en niet meer 
verzekerd voor de zorgwet. Ik kon geen uitkering aanvragen omdat ik door het faillissement handels 
onbekwaam/onbevoegd, was dus ik ben op een vreselijke manier in de steek gelaten door de Nederlandse 
staat. 
 
Dick Zwager. 
 
Soesterberg 16 januari 2013 
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