EENHEID OOST-NEDERLAND
DISTRICT TWENTE
BASISTEAM ENSCHEDE
P R O C E S - V E R B A A L
aangifte
Proces-verbaalnummer
Omschrijving aangifte
Feit
Plaats delict
Pleegdatum/tijd

: PL0600-2021585249-2

: Belediging
: Burg Stroinkstraat 300, 7547 RJ Enschede
: Tussen maandag 1 maart 2021 om 12:00 uur en vrijdag 3
december 2021 om 12:00 uur

Ik, verbalisant, Cetin Yonca verklaar het volgende:
Op donderdag 16 december 2021 om 14:52 uur, is door mij de door de aangever
schriftelijk aangeboden en ondertekende aangifte, die als bijlage bij dit
proces-verbaal is gevoegd, verwerkt tot een proces-verbaal.
Aangever
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats
Domicilie te:
Adres
Postcode plaats

:
:
:
:

Pechtold
Alexander
16 december 1965
Delft in Nederland

: Lange Kleiweg 30
: 2288 GK Rijswijk Zh

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde feit, dat
plaatsvond op de locatie genoemd bij plaats delict.
Verklaring
"Hierbij doe ik, Alexander Pechtold, geboren 16 december 1965 te Delft , domicilie
kiezende Lange Kleiweg 30 te Rijswijk ZH, Algemeen directeur CBR, aangifte ter zake
poging zware mishandeling en/of belediging en/of smaad/laster en/of lokaalvredebreuk
en/of stalking en/of overige strafbare feiten die voortvloeien uit hetgeen hieronder
beschreven.
In mijn functie en hoedanigheid als Directeur, ben ik gerechtigd tot het doen van
aangifte namens benadeelde CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).
Het CBR is een zelfstandig bestuursorgaan en voert een overheidstaak uit. Het CBR is
gevestigd in meerdere plaatsen in Nederland en neemt onderzoeken af ex artikel 111
lid 1 Wegenverkeerswet 1994.
Samenvatting:
In bovengenoemde periode zijn door HENDRIKUS JOHANNES KAMPS, geboren 13-12-1961 te
NEEDE, hierna: KAMPS, meerdere beledigende, lasterlijke dan wel smadelijke
uitlatingen gedaan en gepubliceerd richting diverse ambtenaren van het CBR. Daarnaast
heeft KAMPS op 1 december 2021 op het parkeerterrein van het CBR te Enschede, terwijl
voor KAMPS een toegangsverbod van kracht was, getracht een beveiliger van het CBR aan
te rijden met zijn voertuig.
Achtergrond:
KAMPS is rijschoolhouder in Neede. KAMPS is het niet eens met het beleid van het CBR.
KAMPS laat dit weten door diverse brieven aan het CBR en door vrijwel dagelijiks
artikelen te plaatsen op zijn weblogs scbr.nl, rijschoolprof.nl en rijschoolprofs.nl.
Dit zijn bijna dagelijks artikelen die het CBr en/of mijn medewerkers in een kwaad
daglicht stellen.
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CBR heeft diverse beledigingen die richting de Directie van het CBR zijn geuit op
deze weblogs geaccepteerd. Op het moment dat KAMPS op zijn weblogs de eer en goede
naam van examinatoren, zijnde ambtenaren van het CBR, door lasterlijke teksten die
rechtstreeks te herleiden waren naar specifieke medewerkers van het CBR,
herhaaldelijk begon aan te tasten heeft het CBR KAMPS gewaarschuwd en gesommeerd de
betreffende artikelen en foto?s offline te halen. KAMPS is vervolgens doorgegaan met
het belasteren van medewerkers van het CBR.
Tijdens dit conflict is, tijdens een rij-examen in de lesauto van KAMPS , door de
examinator vastgesteld dat KAMPS via zijn dashcam opnames heeft gemaakt van de
examenrit. KAMPS weet dat dit niet is toegestaan. Dit staat ook in ons gepubliceerde
sanctiereglement. KAMPS heeft eerder al aangegeven toch opnames te willen maken in de
examenauto. KAMPS had al eerder een afbeelding van kandidaten van het CBR en van een
CBR medewerker gepubliceerd bij een belasterend artikel op zijn website. Doordat
KAMPS nu opnieuw beelden heeft gemaakt en/of gepubliceerd, heeft het CBR hem een
toegangsverbod van drie maanden opgelegd voor onze panden en terreinen. Om dit
toegangsverbod te handhaven heeft het CBR ook beveiligers in moeten zetten. KAMPS
heeft dit toegangsverbod diverse malen genegeerd en is doorgegaan met het publiceren
van lasterlijke teksten over ambtenaren van het CBR Deze teksten bevatten ook vaak
voor en achternaam van deze medewerkers en enkele malen betreft het informatie over
seksuele voorkeur of afkomst van personen verbonden aan (medewerkers van) het CBR.
Onze beveiligers hebben diverse malen geconstateerd dat KAMPS het opgelegde
toegangsverbod heeft overtreden door toch met zijn lesauto op CBR terrein te komen.
Op 1 december is KAMPS opnieuw op onze locatie te Enschede verschenen. De beveiliger
heeft KAMPS gevorderd het terrein te verlaten. Vervolgens is het lesvoertuig
ingereden op de beveiliger. Deze heeft weg moeten springen om niet geraakt te worden.
Op basis van bovenstaande doe ik aangifte van belediging en/of bedreiging en/of
aantasting van de goede naam van het CBR en/of haar medewerkers en/of
lokaalvredebreuk en/of stalking. Ik wens te benadrukken dat het hier een aangifte met
projectcode VPT betreft.
Bij deze aangifte doe ik u de op dit moment beschikbare bewijsstukken toekomen.?
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."
Deze aangifte werd namens de aangever door mij op schrift gesteld, en ondertekend.
Bijlage
Als bijlage is bij dit proces-verbaal gevoegd:
- Op geschrift gestelde aangifte van aangever A.Pechtold
Dit proces-verbaal is door mij opgemaakt en afgesloten op 13 januari 2022.

C. Yonca (TWN02018), werkzaam als brigadier bij de Eenheid Oost-Nederland, op
ambtsbelofte.
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