
Iedereen die vindt dat er iets niet goed zit bij de rechterlijke macht en Justitie, 
vraag ik om die vraag ook te stellen aan de mailadressen op de website: 
http://www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm. Lees ook het commentaar onder het 
ANP-bericht en haal de foto voortaan altijd weg. Niemand leest het dan nog. 
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dak met een schadeclaim schending copyright. 
 
Volgens minister Blok (Veiligheid en Justitie) wordt er 
hard opgetreden tegen corrupte agenten. Het gros 
van de overtreders is strafrechtelijk veroordeeld en 
oneervol ontslagen. De bewindsman stelt dat er 
steeds meer aandacht is voor ernstige 
integriteitsschendingen bij de politie. Het onderzoek 

wat vrijdag daarover verschijnt maar waar deze krant donderdag al over bericht, bevestigt wat hem 
betreft „hoe belangrijk het is om medewerkers van de opsporingsdiensten weerbaarder te maken en 
houden tegen de druk vanuit de georganiseerde criminaliteit. Daarmee doorgaan is de belangrijkste 
les.” 
 
Lees ook: Corrupte agent vaak allochtoon.  
Over de constatering van de onderzoekers dat er nog ruimte is voor verbetering, onder andere op 
het vlak van screening van medewerkers en de procedures voor het omgaan met gevoelige 
informatie, zegt Blok: „De politie, en ook de andere organisaties, hebben de maatregelen om de kans 
op integriteitsschendingen te verkleinen aangescherpt en gaan daarmee door.” 
 
Wat betreft de allochtone achtergrond van veel van de agenten wijst hij erop dat dit in lijn is met 
eerdere studies en dat de politie ‘dit soort kwetsbaarheden’ al als aandachtspunt heeft aangemerkt. 
Vanuit de Kamer worden juist daar ook de wenkbrauwen over gefronst. VVD-Kamerlid Tellegen 
noemt de bevindingen ’schokkend’: „Ik schrik hiervan.” Ze moet het hele rapport, dat vrijdag officieel 
verschijnt, nog lezen maar laat al wel weten: „Deze eerste informatie helpt op zijn zachtst gezegd 
niet bij het streven van het korps naar meer diversiteit…” 
 
Vanuit het CDA reageert Kamerlid Van Dam dat corruptie ‘vreselijk fout’ is en altijd bestraft dient 
te worden.  
„Dat signaal moet helder afgegeven worden, naar agenten van alle afkomsten”, aldus Van Dam. 
 
PVV-Kamerlid Helder vindt dat met het nieuws de door haar partij „vaker benoemde dubbele 
loyaliteit en kwetsbaarheid voor de veiligheid wel is aangetoond”. 
 
 

Commentaar: Vraag minister Blok van Veiligheid en Justitie of ook 
corrupte rechters, raadsheren, staatsraden, officieren van justitie, 
naast plunderende curatoren bij vals begeleide faillissementen moeten 
worden vervolgd. Wijs naar de websites van Richard Kluun en naar van 
de Bollenboeren; en ook naar de strafaangiften van ir. R.A.A. Rietveld 
tegen twee rechters in Amsterdam. Vraag ook aan journalisten of dit 

een hot item kan zijn, want je hoort er nu nog vrijwel niets over. Ook het congres van 
honderden rechters in Utrecht op 26 september a.s. is een mogelijkheid om de dames en 
heren te bevragen over hun integriteit, gezien de onthullingen over rechterlijke fraude en 
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rechtspraakdoden van ca. 500 per jaar. Dood door schuld? Op 23 september wordt er weer 
een ceremonie gehouden op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Bij pogingen van 
freelance-journalist Nico van den Ham met ongewenste vragen aan politici, beëdigde 
ambtsdragers en ministers, worden die steevast ontweken, en vluchten die figuren pijlsnel 
weg. Zie daarvoor zijn website: www.sdnl.nl/nico-van-den-ham.htm. kortom, wie durft 
vragen stellen aan journalisten, gezagsdragers, rechters en politici? Het is hierover nog 
steeds dood- en doodstil overal, vooral op televisie.  
 
 
Van: WPM Visser [mailto:wpmvisser@live.nl]  
Verzonden: vrijdag 15 september 2017 22:34 
Aan: Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com> 
CC: Sociale Databank Nederland <sdn@planet.nl>; ruudrietveldvertelt@hotmail.com; 
kl.dekker@yahoo.com <kl.dekker@yahoo.com>; curator.fraude@gmail.com; Piet Groot 
<pgroot@hetnet.nl>; Beukeveld, Gerard <g.j.j.beukeveld@westfriesgasthuis.nl> 
Onderwerp: Kijk eens wat Chris van Dam zegt!! 
Urgentie: Hoog 
 
Nico, Kijk eens wat van Dam zegt!! En minister Blok , nu OVJ’s en rechters nog  
 
Vanuit het CDA reageert Kamerlid Van Dam dat corruptie ‘vreselijk fout’ is en altijd bestraft dient 
te worden. „Dat signaal moet helder afgegeven worden, naar agenten van alle afkomsten”, aldus 
Van Dam. 
 

 
Corrupt gedrag door tientallen agenten 
 

 
Politie houdt voortvluchtige tbs'er… 
 

 
Blok: Corrupte agenten worden hard… 
 
 

 
Baudets huis één keer besmeurd; niet twee… 
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Raad eist meer informatie van Van… 
 
 

 
Wapenarsenaal gevonden in… 
 

 
Vliegtuig ontruimd na bommelding 
 

 
Traangas bij Turkse lerarenrechtszaak 
 

 
Ramkraak op kledingwinkel 
 

 
Zondag preventief fouilleren in… 
 

 
'Kleinere gemeenten doen onvoldoende… 
 

 
Ontsnapte gevangene betrapt bij… 
 

 
Politie houdt voortvluchtige tbs'er aan in Eindhoven 
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