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Vught, 1 april 20131 

Provinciale Staten Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH UTRECHT 

Betreft: communicatie

Bijlage: schrijven aan s.g. BZK, 26 maart 2013 

Geachte Orgaan, 

De huidige minister van BZK wil het landschap van provinciale en lokale 
overheden drastisch herzien. Daargelaten de bestuurlijke opportuniteit van dit soort 
Haagsche hobby's zal dit ook gevolgen hebben voor het aantal benoemingen en de 
zwaarte ervan. Een burgemeesterpost in een gemeente van meer dan 100.000 
inwoners is voor een persoon die door electorale verschuivingen, gebleken 
incompetentie of andere ditjes en datjes niet langer Minister of Staatssecretaris kan 
zijn aanzienlijk aantrekkelijker dan vertegenwoordiger warden van een kerkdorp. 

De Rede zou, in het geval Den Haag grotere gemeentes en provincies wenst, 
voorschrijven dat Den Haag het systeem van benoemingen dan zou vervangen 
door een systeem van verkiezingen. Zolang dat redelijk verband niet gelegd is, moet 
men een bijbedoeling achter de schaalvergroting vermoeden. 

Of de recente verwarring rond de benoeming van een ad interim opvolger voor 
dhr. Robbertsen nu wel of niet een symptoom is van neo-Borgianisme, tnijn 
schrijven aan de secretaris-generaal van het Ministerie van BZK kan de 
informatiepositie van Uw orgaan althans niet verslechteren. 

Hoogachtend, 

"'lieu Ku) s 
Samarstraat 7 
5262 ZL, Vu h 

1
Postdatering. Verzonden op 28 maart 2013.



Doorheen het Ministerie van BZK lopen echter direct of indirect grote 
bedragen, waarbij verschillende betrokken partijen de rol van `lasthebber' soms 
moeten afwisselen met die van lastgever'. Bovendien lopen veel benoemingen via 
BZK en dat biedt een minister van BZK ampel gelegenheid tot Borgiaanse 
gedragingen. 

Ik verzoek u derhalve vriendelijk doch dringend binnen uw ministerie maatregelen 
te treffen die redelijkerwijs kunnen voorkomen dat dhr. Plasterk gaat recidiveren, 
en mij daarover te informeren opdat ik niet andermaal het werk hoef te doen dat 
anderen gedaan zouden moeten hebben. 

Erop vertrouwend u relevant en passend geinformeerd te hebben, verblijf ik in 
hoogachtende afwachting, 

Thieu Kuys 
Samarstraat 7 
5262 ZL, Vught 
(Nederland)

Vught, 26 maart 2013 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Dhr. drs. K van der Steenhoven, secretaris-generaal a.i. 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

betreft: verzoek 

cc: those who need to know or might enjoy being enabled to know 

bijlagen: 
(1)Bijlage 2: Prolegomena tot een strafrechtelijke duiding 
(2)Leesnotities van Dr. W.W. bij Plasterks "Brief aan Darwin", VK, juli 2009 

Geachte heer Van der Steenhoven, 

Vanuit mijn hoedanigheid als burger richt ik mij tot u in uw hoedanigheid van 
(waarnemend) secretaris-generaal BLK met het hieronder, voorafgegaan door twee 
informatieve paragrafen, geformuleerde verzoek. 

Beknopte juridische anamnese 

In het begin van deze eeuw nam het Ministerie van OCW zich voor het zgn. 
onderwijsnummer in te voeren. Dit invoeringstraject, somtijds aangeduid met 
"BRON", beoogt het Ministerie van OCW in staat te stellen de onderwijscarrière 
van burgers digitaal te volgen van het Primair Onderwijs tot het Hoger Onderwijs 
aan de hand van hetzij het BSN hetzij een door DUO toegekend 
'onderwijsnummer'. 

Het invoeringstraject — dat na dertien jaar ongeveer het eindpunt van het begin 
heeft bereikt — is gefaseerd uitgevoerd voor de verschillende onderwijssectoren. 
Met betrekking tot de invoering in het Praktijkonderwijs (PRO, 2007-2008) en het 
Primair Onderwijs (PO, 2005 — 2011) wil ik de volgende feiten met u delen:' 

(1)In het PRO-traject hebben ambtenaren gehandeld in strijd met artikel 328bis 
SR. 

(2)In het PO-traject hebben ambtenaren gehandeld in strijd met artikel 328bis SR. 
(3)In het PRO-traject hebben ambtenaren gehandeld in strijd met artikel 365 SR. 

In bipage 1 bij dit schnjven ztjn de geconstateerde feiten analytisch udgeschreven



(4) In het PO-traject hebben ambtenaren gehandeld in strijd met artikel 365 SR. 
(5) In het PO-traject hebben ambtenaren gehandeld in strijd met artikel 328ter SR. 

Hierbij zij aangemerkt dat de juridische status van (1), (2), (3), en (4) zodanig is dat 
indien de rechtelijke macht op basis van vaststelbare niet-juridische feiten, de letter 
van de wet binnen de geest ervan zou moeten toepassen, veroordeling zou moeten 
volgen. Voor (5) geldt dat de hierboven geponeerde stelling conditioneel is aan de 
interpretatie van de termen "lasthebber" en "lastgever". Indien bepaalde 
belangenorganisaties in het onderwijs in de zin van artikel 328ter SR 
gekarakteriseerd zouden moeten worden als "lasthebbers" die geacht werden te 
handelen in het belang van de onderwijsinstellingen als "lastgevers", dan is er 
sprake geweest van niet-ambtelijke omkoping in de zin van 328ter SR. Indien deze 
termen niet in deze zin geduid zouden moeten worden, dan zouden de betreffende 
handelingen gekarakteriseerd moeten worden als een niet-strafwaardige 
wanprestatie. 

Voor de relatie tussen de actoren bij (1), (2), (3), (4) en (5) enerzijds en anderzijds 
OCW geldt dat voor zover deze ambtenaren niet formeel werkzaam waren bij het 
Ministerie van OCW zij werkzaam waren bij een aan OCW gelieerd zelfstandig 
bestuurlijk orgaan dat, voor de betreffende projecten, onder uitvoerend en 
financieel toezicht van OCW stond. Het lijdt geen twijfel dat de handelingen zijn 
uitgevoerd in opdracht van of met goedkeuring van het Ministerie van OCW noch 
dat de handelingen over een langere periode en in onderlinge samenhang hebben 
plaatsgegrepen. Derhalve: 

(6) In het invoeringstraject 'onderwijsnummer' hebben ambtenaren deelgenomen 
aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 SR. 

Het feit dat ambtenaren handelden zoals deze gehandeld hebben is aan de 
verantwoordelijke bewindslieden gecommuniceerd, zo niet binnen het ambtelijk 
apparaat dan toch via communicaties die tot het publieke domein behoren. 
Derhalve: 

(7) In het invoeringstraject 'onderwijsnummer' is op de verantwoordehjke 
bewindslieden artikel 140 SR lid 3 toepasbaar. 

Relevantie van juridische anamnese voor BZK 

Uit de hierboven genoemde trajectgrenzen moge u duidelijk zijn dat de huidige 
minister BZK, dhr. R. Plasterk, behoort tot diegenen die bij een ordentelijke 
toepassing van het Nederlands strafrecht strafverzwarend veroordeeld zou hebben 
moeten zijn. Voor zover hem nu voldoende bewegingsruimte geboden zou zijn om 
zich naar het ministerie van BZK te begeven, zou hij daarbij een Teeven-
enkelbandje hebben moeten dragen.

Hierbij zij aangemerkt dat de specifieke verant-woordelijkheid van dhr. 
Plasterk in twee bijzondere feiten verankerd is: 

(a) Dhr. Plasterk heeft niet gereageerd op een schrijven van mij van 6 juni 2007 
waarin ik hem expliciet verzocht heb contact met mij op te nemen of laten te 
nemen in verband met door mij gesignaleerde zaken in het invoeringstraject 
PO.' 

(b) Dhr. Plasterk heeft — blijkens de registratie van een gesprek dat ik 9 december 
2008 mocht hebben met twee rechercheurs van de Politie Haaglanden — 
voorafgaand kennis gehad van de poging die het Ministerie van OCW heeft 
ondemomen tot het intimideren van mijn persoon via een andere — door OCW 
daarbij misleide — overheidsdienst.3 

Het is voor een burger niet geruststellend dat de voorraad potentiële bewindslieden 
in den lande zo schamel is dat dhr. Plasterk andermaal verantwoordelijk is gemaakt 
voor ambtelijk handelen. Met dien verstande dat bij een hierover verontrust 
geraakte burger de frons in een glimlach kan zijn omgevormd toen na het afvallen 
van een reislustige staatssecretaris ook mevrouw Dijksma opnieuw werd 
opgetrommeld. Dat die dubbelgesjeesde dame ooit op het Ministerie van OCW was 
gezet, was beledigend voor wie enige studie binnen het Nederlandse 
onderwijsbestel wel had afgemaakt. Door haar nieuwe benoeming zouden ook de 
koeien en de varkens zich beledigd kunnen gaan voelen. 

Het verzoek 

In de huidige portefeuilleverdeling vallen de politiediensten niet onder BZK. Dat 
dhr. Plasterk zijn huidige positie zou kunnen gaan misbruiken, bijvoorbeeld om mij 
ervan te weerhouden zijn wetenschappelijke werk door te nemen om na te gaan of 
hij zich aan "staper-gedrag heeft bezondigd, lijkt dan analytisch uitgesloten te 
kunnen worden.4 

Een neveneffect van het uitblijven van een reactie van dhr Plasterk is dat ilk nog immer niet weet of hij het bij dit schnjven 
bijgesloten exemplaar van mijn proefschnft "Prospects of Naturalistic Epistemology (Vught, 1992, uitgave in eigen beheer) 
in goede orde heett ontvangen 

De intimidatiepoging was althans in zoverre succesvol dat het mij heeft aangezet tot het uitschrijven en extern borgen van het 
OCW-dossmr Weliswaar begrepen de rechercheurs van de Politic, Haaglanden vnj snel welk spelletje OCW her aan het spelen 
was maar als OCW-ambtenaren dit soort dwaze sprongen gaan maken moet je als burger met alies rekening gaan hoyden , en 
ik had juist die week nog eens The Trial (Welles, 1961) gezien Het feit dat er een intimidatiepoging aan stond te komen as 3 
december 2008 gecommuniceerd aan de kamercommissie BZK, met een verslag van het verloop daarvan op 12 december 
2008 Op 26 december 2008 is een aanvang gemaakt met het ordenen van het matertaat in manuscnptvoml Op 5 januari 2009 
is een manuscript van 123 pagina's extern geborgd in een gebouw tegenover de Rijntoren Na oveleg aldaar is het manuscript 
herzien tot het boek "Agorszuiger, analyse van een mark( (Uitgevenj Diagan, 2009, Vught, 576 pp ) dat verscheen 
september 2009 Tussentijds is er over daze zijstap van OCW nader gecommuniceerd met de leiding van de Politie Haaglanden 
en - toen een van de personen die van OCW geld had ontvangen om te doen wat met noclig was een andere politiedienst voor 
het karretje probeerde te spannen - met de toenmalige minister van UK. mevr G ter Horst (die andere politiedienst had mil 
een brief geschreven met hele rare taalfouten enn, en ik rekende het tot miln burgerplicht dal aan de verantwoordel ijke minister 
te melden hetwelk in dank schijnt te zijn aanvaard) 

4 Dhr, Plasterk seneus blilven nemen als die de rol van wetenschapper speelt, is best een opgave, Zie bipage (2) bij dit 
schniven.
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