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 O.M. dossier nummer: 8549 / Proces Verbaal no. PL0740 
2013089523-1&2 

 Envoyé le 18 octobre 2013 à 17:20 

 242 Ko 

De :  

mrbarbier@sfr.frAjouter aux contacts 

A :  

"Jong-Simonetti A. de (Adriana) " 

<adriana.de.jong@gelderland-

midden.politie.nl> 

Copie(s) : 

algemeenjuridischezaken-oost-

nederland@om.nl 

 

Pièce(s) Jointe(s) : 

 van der Meer 27092013.pdf(53.88 Ko) 

 parafen.pdf(92.96 Ko) 

Geachte mevrouw de Jong, 

Ik ben zeer verbaasd niet het toegevoegde Proces Verbaal no. PL0740 2013089523-2, 
gewaarmerkt met stempels en handtekeningen, te hebben ontvangen. 
  
Ook ben ik erg verbaasd over Uw zwijgen, net als over dat van Uw districtschef trouwens. 
  
Meerdere vragen blijven onafgedaan, waarvan een zeer belangrijke wat het toegevoegde 
Proces Verbaal no. PL0740 2013089523-2 betreft. 
  
Op 5 september jl. heb ik U een, volgens de regels door mij ondertekent en alle bladzijden 
geparafeerd, Proces Verbaal doen toekomen. 
  
Door mijn Word file het officiële Proces Verbaal op te stellen heeft U een datum van het 
hoogste belang gewijzigd, donderdag 15 januari 2009 te 13:10 uur (datum en uur waarop 
mijn vader zijn Testament ondertekend heeft) in woensdag 14 januari 2009 te 14:00 uur 
(datum en uur volledig fictief) 

Deze wijziging is opzettelijk gedaan, zonder hiervoor mijn toestemming te vragen. 
  
Technisch gezien heet dat een vervalsing en aangezien U een beëdigd persoon bent, gaat 
het hier om een vervalsing uitgevoerd door een beëdigd persoon. 
Het lijkt mij dat dit een uitvoerige uitleg verdient, waarom heeft U deze datum veranderd? 

  
Indien U hieronder Uw e-mail van 5 september jl. terugvindt, dan is dat niet per toeval. 
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Er is inderdaad niets dat verloopt zoals U het zegt: de Officier van Justitie beslist vast of een 
zaak wel of niet relevant is, maar als de Politie hen geen dossier overdraagt, wie beslist 
hierover? 

De Politie die niet het dossier overdraagt, of de Officier van Justitie die niet van de zaak op 
de hoogte is? 

  
Logischerwijs heeft U een kopie van de brief van 27 september jl. van de heer J. van der 
Meer ontvangen. 
Vanzelfsprekend was dhr. van der Meer niet van plan mijn aanklacht aan de Algemeen 
Juridische Zaken over te dragen, trouwens hij heeft het niet gedaan. 
Bovendien had hij mij in zijn brief moeten aangeven, dat ik de mogelijkheid had beroep op 
zijn beslissing te doen. Hij heeft hier echter geen enkele vermelding van gemaakt. 
  
Indien de Politie nu een aanklacht met een ongunstig advies doorgeeft aan de Algemeen 
Juridische Zaken, wat gaat de Algemeen Juridische Zaken dan in de meeste gevallen doen?  
  
Vanaf het begin is de Politie dus feitelijk beslisser. Dat is trouwens niet abnormaal. 
  
Ons eerste contact is nu al 2 maanden geleden. Door op deze manier te werken geeft de 
Politie onbetwistbaar aan notaris Braun en mevrouw Vellinga: 
  

-          De mogelijkheid stukken te vernietigen, 
-          De mogelijkheid andere stukken te vervalsen, 
-          De mogelijkheid, onwaarschijnlijk voor notaris Braun, 

maar zeer waarschijnlijk voor mijn nicht Nederland te 
verlaten met de liquiditeiten van mijn ouders 
nalatenschappen, hetzij ongeveer € 250.000, 

  
aangezien ik U over de vreemde boodschap van mijn zuster, mevrouw Vennema, heb 
geïnformeerd op 26 september jl., die mij laat denken dat zij van mijn benadering op de 
hoogte zijn. 
  
Om af te sluiten zou ik het op prijs stellen dat U mij helpt met Uw Districtschef in contact te 
komen. 
  
De Algemeen Juridische Zaken heeft deze zaak onder nummer 8549 geregistreerd en zij 
wachten erop dat de Politie de stukken van het dossier overdraagt. 
  
De naamsverandering van executeur valt onmiddellijk in het oog en wij hebben nu genoeg 
tijd verloren. 
Ik hoop dus dat de overdracht van het dossier in de beste omstandigheden plaatsvindt, 
zonder niets aan het toeval over te laten. 
  
Laatste punt, 
om U te helpen het gesprek met notaris Braun aan te knopen, heb ik U het schema Parafen 
voorbereid. 
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Haar vragen of alle parafen van haar hand zijn zou een goede inleiding zijn, want wanneer ik 
de parafen van bladzijde 2 en 4 van Testament 4 vergroot, dan sta ik hier gewoon perplex 
van. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
M. Barbier-Vennema. 
 

02 31 97 07 35 

06 63 06 41 94 

 

 

 


