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(}eachte heer Beukeveld,

De Procureur-Generaal van de Hoge Raad der :.\Jaderlandcn heeft mij vcrzocht
\tw klacht over mr. T .F. Bruinenberg, rec}~ler III de rechtbalu, L\ssen, te
onderzoeken, te behandelen en af te doen, en n~ij daartoe in kopie uw brief
Vall 28 maart 2001 met bijJage gezonden.
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..Geachte Mer ~ukeveld.

Op 7 juni 2001 zond u mij een brief naar aanleiding van mijn brief d.d. 21 mei
2001 (kenmerk 081/VdK/sl) waarmee ik u op de hoogte heb gesteld vatl het
verloop en het teslltaar van mijn onderzoek naar uw klacht: over mt- T.F.
Bruinenberg.

U gaat in uw brief van 7 juni 2001 niet alleen in op de klacht die ik onderzocht
heb, maar ook op tal van andere aspecten van de behandeling van uw zau
door mr. Btuinenberg. U geeft aan geen genoegen te nemen roet mijn
onderzoek en een hernieuwd onderzoek mijnerzijds tegemoet te z:ien.
Bovendien stelt u mij voor de wtspraken van mr. Bruinenbel:g nietig te
verkJaren. In antwoord op uw bri~f deel ik u het volgende mee.

Zoals ik u ook reeds in mijn brief van 21 mei 2001 heb meegedeeld. heb ik. mij
bij mijn onderzoek, zoals verzocht door de Procureur-Generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden. gericht op uw klacht dat mr. Bruinenberg na afloop
\'arl de zitting op 9 november 2000 twee enveloppen met inhoud overhandigd
heeft gekreg~n V;Jn J. Buurman, venegenwoordiger van de gemeente
Coevurden, en deze accept~~rde.
Ik heb in mijn brief uitgelegd wat ik heb onderzocht en wat mij is gebleken.
Mijn conclusie was dat ik op grond van mijn onderzoek geen aanleiding had
te veronderstellen dat mr. Bruinenberg onjuiste handelingen heeft verricht.

U..v brief van 7 juni 2001 bevat ten aanzien van de klacht die ik heb
onderzocht geen nieu\\'e feiten en is voor mij geen aanleiding een nieuw
onderzoek in te stellen. De andere aspecten 4ie u in deze brief In verband met
de behandeling van u\V zaak door mr. Bruinenberg naar voren brengt.
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betreffen het rechtsgeding als zodanig. De::te aspecten kunnen niet in het
kader van de afhandeling van een klacht behandeld worden, maar dienen bij
de formele behandeling van de zaak aan de orde gesteld te worden. Hiervoor
is het hoger beroep tegen de uitsp..aak In het betreffende geding de
aangewe::ten weg.
Ten aanzien \fan uw voorstel de uitsprllken van mr. Bruinenberg nietig te
~{Jdaren moet ik u meedelen dat jk daanoe geen enkele bevoegdheid heb.
Alleen de rechter in hoger beroep kan. als hij daarvoor juridische gronden
aanwezig açbt, de uitspraak in een geding in eerste aanleg vernietigen.

Ik hoop u hiermee voldoende geInform~rd te hebben.
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