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G€achte heer Vefioel
In reacti€ op uw bÍief wn 15 september 2004 in bovengenoemde zaken bericht ik
u het volgende.
In mijD brief van r september 2004 heb ik u eÍop gewezen dat in arrikel 2, êeÍste
lid, van de Klachtenregeling rtan het Colege ondeÍ meer is bepaald dat niet
geklaagd kan worden over de inhoud en motivering r€n een beslissing i?tr een
met rechtspÍaak belaste rechterlijke ambrenaar of de totstandkoming r'an een
rechterlijke bêslissing, met inbegrip vaD de in dat kadeÍ genomen beslissingen
l?n procedurêle aard.
ft handhaaf mijn standpunt dat uw klacht van 30 juli 2004 b gericht teg€n (de
inhoud en motiveriDg \an) de uitspÍaken van hêt Co ege r'an 14 jdi 2004 (en
welicht ook de uitspÍaal van 4 juli 2000). VooÍzover !'an de in uw brief van 15
septembeÍ 2004 aangehaalde citaten al zou moeten worden gez%d dat zij riet
onmiddelijk verband houden met de inhoud en motivering \,an bedoelde
uitspnken, gaat het ho€ dan ook om bez$"ren t€gen de wijze waarop het
college bovengenoemde zaken rolgens u heeft behandeld en de invloed damn
op (de totstandkoming \,?n) de uitspráten van het Colege. Ook dergelijke
bezw?ren vallen onder de rcikwijdte van het hierbor€n weergegeven gadeelte van
artikel2, eêÍste lid, l?n de XlachteDregeling van het Cotlege.
Het gestelde in uw brief van 15 septêmber 2004 volmt voor het bestuur van her
Colege dan ook geen aaÍrleiding terug te komen vaD het besluit uw klacht !?n 30
juli 2004 niêt in behandeling tc nemen.
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VolediSheiílshalved€el ft u nog mede dat mr. B. Verwaye& lid van h€t b€ltuur
vdn het College,Í er beEotten is gewe€stbij de behandeÍng vaD uw bÍief van l5
BeptemberZm4.
lk hoop u hiemee voldoend€te hebben gebformeerd
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{und) gÍlffer.
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