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Kees,
Bedankt voor het prettige gesprek van afgelopen vrijdag dat jij, teamchef Alberts en ik gedrieën gedurende ruim een
uur voerden.
Ik heb daarin aangegeven dat ik mijn antwoord op de vraag van u beiden: "Wat kunnen wij voor u doen" even zou
overdenken...
Het antwoord is:
Help mij als burger, journalist en rijschoolhouder bij mijn poging(en) om aan te tonen dat directeur Alexander
Pechtold gedurende langere tijd misbruik van de macht heeft uitgeoefend en op 16 december 2021 een valse
aangifte heeft gedaan en dus in strijd heeft gehandeld met artikel 365 wetboek van Strafrecht of enig andere
strafbaar feit:
1. door anderen, onder dwang, aan te zetten tot het doen van valse verklaringen en/of valse aangiftes
2. door zelf op 16 december 2021 een aangifte in te dienen vol pertinente onwaarheden
3. door zelf en/of een vijftal lokale CBR-ers aan te zetten om tot tien keer (!) toe de lokale politie op basis van
valse voorwendselen op te laten draven.
Ik heb vrijdag niet benoemd in welke mate ik mentale, fysieke en financiële schade ondervindt door het
(mede)handelen van uw korps, maar die is substantieel.
Zoals benoemd blijf ik van mening dat uw korps door continue valse beeldvorming, valse verklaringen en zelfs valse
aangiftes onnodig resources heeft moeten inzetten en is de houding van een flink aantal dienders op zich
verklaarbaar, maar daarmee niet gelegitimeerd.
En juist daarom doe ik een dringend beroep op u om tot op de bodem onderzoek te (laten) doen in hoeverre de heer
Alexander Pechtold zijn ambt heeft misbruikt en strafbaar heeft gehandeld. Juist dat lijkt mij de taak van de politie, OM
en rechterlijke macht. Niet het provoceren, aanhouden en opsluiten van een klokkenluider op basis van valse
informatie van een CBR directeur met een aantoonbaar kwalijk verleden... zoals Alexander Pechtold.
U gaf tijdens onze prettige bespreking aan dat teamchef Alberts en u beiden feitelijk jurist ben; dus verwacht ik dat u
beiden zeer wel in staat bent om in lijn met de wet onderzoekend/handelend op te treden; mij lijkt het dat Pechtold in
strijd heeft gehandeld artikel 365 van het wetboek van Strafrecht.
Wilt u mij laten weten of het wenselijk is om alsnog/nogmaals aangifte te doen van het ambtsmisdrijf, de valse
aangifte van 16 december 2021 en/of andere kwesties waarmee Pechtold uw korps en het OM getracht heeft op het
verkeerde been te zetten?
In afwachting van uw reactie,
onder voorbehoud van alle rechten
H.J. Kamps (NVJ11616)
mobiel | 06-54311459

Op do 14 apr. 2022 om 13:09 schreef Pauw, Kees (C.) <kees.pauw@politie.nl>:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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