
 

 

 

 

 

 

Aan 

 

Minister van Justitie 

mr. E.M.H. Hirsch Ballin 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

 
 

Oss, Overveen, 26 november 2007 
 

Betreft: klacht tegen de Hoofdofficier van Justitie te Zwolle 
---- 

 

Geachte minister Hirsch Ballin, 

 

Hierbij dienen ondergetekenden samen met nog 69 burgers formeel een klacht in tegen 

de Hoofdoffcier van Justitie te Zwolle, Mr. W. Tomesen, wegens het stelselmatig negeren 

door hem en zijn voorganger Mr. A. Vast van aangiftes over een periode van bijna een 

jaar. Het gaat ons bij deze klacht niet direct om de inhoud van de aangiftes, maar wel 

om het niet inhoudelijk reageren daarop door de Hoofdofficier. De Hoofdofficier wenst tot 

op heden zelfs geen uitspraak te doen of hij de aangiftes wel of niet in behandeling gaat 

nemen, dan wel door zal verwijzen. 

 

Pikant is dat de aangiftes betrekking hebben op strafbare handelingen van het OM zelf 

onder verantwoording van deze Hoofdofficier. Door deze aangiftes niet in behandeling te 

nemen plaatst het Openbaar Ministerie zichzelf in feite buiten de wet. 

 

Wij willen deze klacht graag in een aangifte tegen Mr. W. Tomesen vormgeven. Kunt u 

mij aangeven waar wij zo een aangifte kunnen deponeren. Dat dat niet bij de heer 

Tomesen zelf kan lijkt ons evident.  

 

De aangifte1 van 8 oktober 2007 kunt u vinden op het internet. Bij indiening hebben we 

ook een verklaring2 afgegeven onder toeziend oog van radio, TV Flevoland3, TV Oost4 en 

pers5. Aan het eind van de dag was er een persbijeenkomst6 met de heer Tomesen. 

 

In het afgelopen jaar zijn minimaal 10 andere aangiftes7 geweest in deze zaak, die allen 

op één na volledig zijn genegeerd. Alleen de eerste aangifte van deze fraude8 in 

december 2006 door de veroordeelde heer Louwes is binnen een week door Hoofdofficier, 

                                           
1 http://www.deventermoordzaak.com/documenten/20071008Aangifte.pdf 
2 http://www.deventermoordzaak.com/documenten/20071008Toelichting_aangifte.pdf 
3 http://www.omroepflevoland.nl/SiteFiles/Uitzending/maandagpn_225k.wmv 
4 http://www.rtvoost.nl/media/?video=129142&news=77948 
5 http://www.deventermoordzaak.com/documenten/pers/20071008DeStentor-2.pdf 
6 http://dmz.homelinux.net/av/071009_flevoland-reactie_om.wma 
7 http://ronald.beetz.nl/DMZ/AangiftesRoelofs.pdf 
8 http://www.deventermoordzaak.com/documenten/20061206Louwes.pdf 



mr. A. Vast naast zich neergelegd9 zonder in te gaan op de door de heer Louwes 

geconstateerde frauduleuze handelingen. 

 

Wij hebben geprobeerd de door ons constateerde strafbare handelingen op diverse 

plaatsen binnen het Openbaar Ministerie onder de aandacht te brengen. Iedereen 

verwijst ons echter terug naar het parket in Zwolle. Ook de voorzitter van het College 

van PG’s heeft dat gedaan.10 

 

Het is ons duidelijk dat het OM onze verdenkingen van ernstige misdrijven niet kan 

weerleggen en een strafrechtelijk onderzoek niet wenst te starten. De eindeloze 

verwijzingen naar Zwolle en het absolute stilzwijgen en afhouden daar geeft alleen maar 

meer voeding aan onze overtuiging dat het OM deze zaak onder het tapijt probeert te 

vegen. 

 

Wij begrijpen dat het gecompliceerd ligt bij deze aangifte en dat het vooral politiek 

uiterst gevoelig ligt. Daarom zullen wij geen genoegen nemen met een nietszeggend 

antwoord van een ambtenaar van het ministerie. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u 

het accepteert dat het Openbaar Ministerie in strafzaken zich kan en mag bedienen van 

frauduleuze handelingen om het bewijs rond te krijgen of in dit geval een herziening van 

een zaak te voorkomen. Alleen daarom al is het aan u om erop toe te zien dat het OM 

deze aangiftes serieus, snel en zonder aanziens des persoons in behandeling neemt. 

 

Wij, de ondertekenaars Beetz en Dankbaar, zijn te allen tijde bereid u in een persoonlijk 

gesprek nadere uiteenzetting te geven. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat u ons persoonlijk een snelle reactie wenst te geven en ons te 

laten horen op welke wijze u deze klacht gaat behandelen. 

 

Hoogachtend namens 69 medeondertekenaars, 

 

 

 

 
Dr. R. Beetz W. Dankbaar 
Rietkraag  Ruysdaelweg 14 
5345 RS Oss 2051 EM Overveen 
0412-625140 023-5268730 
ronald@beetz.nl dank@xs4all.nl 

 

U kunt uw correspondentie naar bovenstaande adressen sturen. 

 

bijlagen: Medeondertekenaars, Aangifte 

                                           
9 http://www.deventermoordzaak.com/documenten/20061213Vast.pdf 
10 http://www.deventermoordzaak.com/documenten/20070808AntwoordBrouwer.pdf 


