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Openbaar Ministerie
T.a.v.: het College van procureurs-generaal
Per fax: 088 6990164 

Onderwerp: mogelijke ambtelijke corruptie

Geachte leden van het College van Procureurs Generaal,

Ik maak melding van mogelijke ambtelijke corruptie. Op basis van in opdracht van het OM 
foutief opgemaakte proces-verbalen ben ik op 3 mei 2017 door de rechtbank Noord-Nederland 
veroordeeld voor smaadschrift (bijlage 1).

Tijdens de rechtszitting heb ik verklaard dat een proces-verbaal in het politiedossier niet naar 
waarheid is opgemaakt. (bijlage 2).

Op 18 januari 2016 verklaart politie-inspecteur G. Schriemer op ambtseed dat ik niet bereid 
ben te verklaren over een artikel op de sociale media. Het artikel is niet door mij geschreven 
en op het web geplaatst maar Schriemer meent van wel zonder dat hij duidelijk maakt waarop 
hij dat baseert (bijlage 3).

Op 28 juli 2015 ben ik in de BRP ingeschreven op mijn huidige woonadres dat niet in zijn 
werkgebied ligt (bijlage 4).

Niet aannemelijk is het dat ik ten overstaan van deze Schriemer heb verklaard dat de 
'informatie die op deze website staat' van mijn hand is', zoals hij in zijn aanvullende proces-
verbaal van 22 november 2016 verklaart dat hij opmaakte in opdracht van het OM (bijlage 5).

De voor dit dossier verantwoordelijke officieren van justitie T. Akkerman en 
L. Stoltenborg-Apeldoorn moeten hebben geweten dat de door Schriemer ondertekende 
proces-verbalen niet klopten. Daarmee hebben ze mijn inziens bewust de rechter misleid. 

Ik verzoek het College om de Rijksrecherche opdracht te geven om een onderzoek in te laten 
stellen naar deze kwestie. Zij ontvangen deze brief met bijlagen in kopie.

Hoogachtend,

J. van Woudenberg
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