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Huizen, 29 november 1014 
 
Geacht mr. F. Van der Winkel, mijn commentaar op uw aangifte tegen het Ministerie van Financiën onderaan. 
 
Allereerst een groot compliment voor u en het Gerechtshof om art. 162 Sv te implementeren wat tot nu toe door 
elke beëdigde kennisdrager van strafbare feiten is geweigerd dat te doen. U trekt daarmee wel een gigantische 
beerput open, die even zo goed als een boemerang kan terugslaan op het functioneren van uw eigen personeel, de 
raadsheren, die ook met een dergelijke aangifte tegen zich moeten rekenen. Dit, omdat zij ook als kennisdrager in 
een hoger beroep dit dwingende wetsartikel hebben gefrustreerd en met misbruik van macht en bevoegdheden als 
kennisdrager van een groot aantal bewezen strafbare feiten, gepleegd door tientallen beëdigde personen dit niet 
wensten te laten inbrengen in het hoger beroep van ir. R.A.A. Rietveld op 20-8-2013; waarna tegen de voorzitter 
van het college en de advocaat-generaal strafaangifte is gedaan bij de politie in Arnhem. U kunt e.a. uitgebreid 
volgen op deze website: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm. 
 
Zowel u als de betreffende overheidsinstanties als Financiën, Algemene Rekenkamer, Eerste en Tweede Kamer en 
de overige betrokken onderdelen van binnenlands bestuur ontvangen deze brief. Het waarom is duidelijk, er zijn 
zoveel slachtoffers van oneigenlijk en misdadig gedrag van rechters en raadsheren die belang verstrengelde zaken in 
een bepaalde richting laten uitmonden dat voor de rechtzoekende burger geen andere weg open blijft dat de 
verantwoordelijken om de oren te slaan met feiten en bewijzen daarvan. 
 
Het aantal klokkenluiders in Nederland botst tot nu toe altijd tegen de onwil van de ivoren toren om wanpraktijken 
in het rechtssysteem te laten aanpakken en corrigeren. Met name schadevergoedingen die daarvan het gevolg zijn 
worden en werden altijd  voorkomen met het laten aflopen van een rechtszaak met een artikel 12 procedure bij het 
Gerechtshof. Een duidelijke instructie daarvan is de brief van oud-minister Hirsch Ballin aan het College Procureurs-
generaal om in geval van bewijsbare fraude van curatoren onder verantwoordelijkheid van een rechter-commissaris 
een art.12 procedure die altijd als niet ontvankelijk te laten verklaren en de zaak daarmee af te stoppen. Zie de 
kopie van een anonieme klokkenluider die ondanks het verzoek aan minister Opstelten geen vrijwaring kreeg van 
repercussie wanneer deze nog meer en met naam en toenaam van dit soort bewijzen van onwettig handelen binnen 
het rechtssysteem openbaar zou maken. Zie: www.sdnlnl/kluun.htm. 
 
Niet alleen politici bleven zwijgen over wat hen ter ore kwam en met bewijzen gestaafd, zoals mr. J. Recourt en ook 
de commissie voor Veiligheid en Justitie, maar ook de vlucht naar het buitenland van mensen die zich niet laten 
ringeloren door binnenlands bestuurlijke machtsblokken. Minder fraaie voorbeeld daarvan zijn o.a. de jarenlange 
strijd om recht van o.a. ing. A.M.L van Rooij (wolmanzout), de heer K.H. de Werd (vakbonden), dr. G.J.J. Beukeveld 
(Melkquotum), prof. dr.ir. A.F.P. van Putten (Fontys Hogeschool), Jhr. mr. J.G. Reuchlin (landsadvocaat). drs. N.C. 
Burhoven Jaspers (rechtsweigering mr. Van Delden, en overleden), drs. H. Teernstra (letselschade),  Arie van Velsen 
(machtsmisbruik), Robert Hörchner (XTC-affaire),  F. Fennis ( Resort de Eese).  Bas Haan die deze mooie Nieuwsuur-
uitzending regisseerde maak ik een compliment, maar wijs hem toch op mijn bezoek met dhr. A.M. Fennis aan de 
redactie van NOVA, met het aanbieden van het Zwartboek de Eese, waarop hij zei: “Ja we weten dat bij notarissen 
in het hele land gefraudeerd wordt, maar wij doen pas iets, wanneer of de fiscus, of Belastingdienst iets doen”.  
 
En last but not least, ikzelf ben slachtoffer van de door de NOvA en rechterlijke macht afgedekte plunder van twee 
geroyeerde advocaten. Dat heeft veel leed  veroorzaakt bij vier gezinnen. Geen goed woord over wat het kromme 
rechtssysteem mensen aan kan doen, om er geldelijk gewin uit te peuren.  Mijn verzoek aan o.a. premier Rutte in  
persoon en aan oud-fractievoorzitter Job Cohen bleef en blijft nog steeds zonder aanpassing van de advocatenwet, 
waardoor die nog steeds de vrijheid hebben om karaktermoord en smaad op de tegenpartij los te laten zonder dat 
de rechters en raadheren daar strafrechtelijk tegen optreden. Zeker 450 mensen plegen per jaar zelfmoord om aan 
de terreur van het rechtsapparaat te ontkomen. Zie: www.sdnl.nl/zelfdoding.htm. 
 
Ook de media spelen een zeer grote rol in het afdekken van bestuurlijke misstanden door geen openbare aandacht  
te geven, en daarmee het parlement te vrijwaren van politieke discussies over wat verbeterd kan en moet worden. 
Voorbeelden te over, zoals Spaarfonds voor de AOW.  
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Wanneer ondanks aangifte van burgers, en eindelijk aangifte van het Gerechtshof tegen een overheidsinstantie, het 
Openbaar Ministerie niks doet, dat betekent dit dat de machtsstructuur is doorbroken en het OM op de stoel van de 
rechter is gaan zitten. Accepteert u dat nog langer? 
 
© Met vriendelijke groet 
 
R.M. Brockhus 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
035-5244141 
E: sdn@planet.nl 
W: www.sdnl.nl  
 

Hieronder de brief van ir. R.A.A. Rietveld nadat hij drie rechters had gewraakt m.b.t. het weigeren Art. 162 Sv en de 
ambtseed te respecteren m.b.t. massaal bewijsbare strafbare feiten afgedekt door rechtbank Alkmaar 

 

29/09/14 Strafaangifte van het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven:   

Afpersing (art 311 en art. 317 Sr.), Diefstal (art. 310 Sr), Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Knevelarij 
(Samenspanning (art. 80 SR), misdrijf waarbij de algemene veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt 
gebracht (art. 173a en 173b Sr.) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), 

                                                   Castricum 29 - 11 - 2014 
 
Aan de rechtbank te Alkmaar  
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar  
 
Inzake : Mededelingen waaronder de rechtbank te sommeren om de zaken van en tegen Rietveld  per omgaande naar 
een onafhankelijke rechtbank  (Amsterdam, Parnassusweg over te zetten). Verder heb ik een verzoek voor oneervol 
ontslag gedaan aan de Koning betreffende de zich niet aan de wet houdende rechters: mr. A. F. van Hoorn, mr. R. L. 
Saarloos, mr. M. S. Lamboo,  en de rechters M. C. van Rijn, Mr. Liefting-Voogd. Sterker nog wegens strafbare feiten 
met catastrofaal gevolg voor mij en mijn familie, en die als rechter te hebben afgedekt, bij o.a. de rechtbank Alkmaar 
beginnende met een 1e zaak op 16 oktober 2001 tot de laatste op 21 november 2014 en Wrakingkamer 25 nov. 2014. 
 
Aan de Wrakingkamer van mr . A. F. van Hoorn, mr. R. L. Saarloos, mr. M. S. Lamboo, en de rechters M. C. van Rijn en  
rechter Mr. Liefting-Voogd  
 
Bij deze laat ondergetekende U vernemen een verzoek bij de Koning te hebben ingediend voor het oneervol ontslag 
aangaande bovenstaande rechters die in de zaken van Rietveld de afgelopen jaren opzettelijk voor Rietveld en familie 
een catastrofe veroorzaakt hebben. Die bestaan bewijsbaar uit geestelijk, lichamelijk, financieel en blijvend letsel dat 
opzettelijk is veroorzaakt door misdrijven van beëdigde functionarissen toe te laten. Zie de bijlage, het dossier is bij de 
rechtbank in Alkmaar aanwezig . 
 
Het dossier van Rietveld (gedeeltelijk in kopie bij rechtbank aanwezig) met een grote hoeveelheid bewijslast van 
valsheid in geschrift, oplichting, knevelarij  en het doelbewust toebrengen van lichamelijk letsel door overheids- 
instanties als het UWV, de Belastingdienst, ministerie van Buitenlandse Zaken, Gemeente Castricum en een stel 
crimineel aangelegde deurwaarders, die door een aantal rechters in lengte van jaren opzettelijk  zijn afgedekt . 
 
Ondergetekende heeft in het jaar 2014 alsnog moeten toestaan de geloofwaardigheid en integriteit van rechters 
werkzaam bij de rechtbank te Alkmaar te testen, op hetgeen zij moeten doen, dan wel hadden nagelaten, waaronder 
het respecteren en toepassen van het cruciale art. 162 Strafvordering, maar dit van 16 oktober 2001 tot zelfs 2014 
voor een bijna overleden Rietveld hebben geweigerd, zoals bewijsbaar met de situatie op Bali. Een meer dan misselijk 
makend gedrag van Buitenlandse Zaken en de misdadige houding van de rechters in Alkmaar. 
 

mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://overheidcorruptierietveld.wordpress.com/


De rechters te Alkmaar hebben na 13 jaar ook nog de instelling, na bovenstaand kort overzicht, om ook nog dossiers  
te laten verdwijnen betreffende de zaken van mijn dochter tegen DUO, die veroorzaakt zijn door misdrijven van UWV 
en Belastingdienst samen. Het is het absolute einde van mijn geloof in de integriteit van rechters te Alkmaar. Dat de 
rechtbank Alkmaar met zijn rechters en het Openbaar Ministerie (R. Mud) tot op het bot criminele organisaties zijn tot 
de dood van slachtoffers erop volgt afdekt, is meer als een bewezen feit. Niets meer niets minder, vandaar het verzoek 
aan de Koning door ondergetekende voor het oneervol ontslag van bovenstaande rechters, en wat er aan vast hangt, 
en dat is om angstig van te worden, mits je niet precies zou weten hoe de samenzwering van het Openbaar Ministerie 
en de rechters  met de criminele organisatie als het UWV in elkaar steekt !                   
 
Kort samen gevat, is het van cruciaal belang dat die uitspraak gedaan is door de President van het Gerechtshof te  
Leeuwarden, en overgenomen in het TV programma Nieuwsuur op 28-11-2014, dat niet alleen het Ministerie van  
Financiën, maar ook rechters zich aan de wet moeten houden, ook bij het vernemen/constateren van strafbare feiten 
ex Art. 162 Strafvordering dan toe te passen. Dat houdt in dat hier onverwijld aangifte van moet worden gedaan. De 
rechters van Alkmaar weigeren dit al zeer lange periode, alsof de wet voor Alkmaarse rechters niet bestaat!  

ir . R .A .A Rietveld  
De Boogaert 70 
1901 GR Castricum    

 
Van: Gmail [mailto:rob.brockhus@gmail.com]   
Verzonden: zaterdag 29 november 2014 1:01  
Aan: nieuwsuur@nieuwsuur.nl; ruudrietveldvertelt@hotmail.com; 
CC: j.recourt@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl; cie.vj@tweedekamer.nl; info@hogeraad.nl; 
Onderwerp: Het gerechtshof in Leeuwarden eist naleving van Art. 162 Sv, maar Financiën wil er niks van weten ! 

 

 
 

Stel de Algemene Rekenkamer de vraag: Is het waar wat hier bewezen wordt? Tel. 070-3424344 
Rechtzoekenden kunnen de corruptie in de rechtspraak tegengaan wanneer zij de volgende procedure volgen 

 
Voedselbank . .  Kamerzetel 151 . .  Klokkenluiders <=> SDN  . . Crisisdebat  . . Europese Groenen  

 
 

Het gerechtshof in Leeuwarden eist naleving van Art. 162 Sv, maar Financiën wil er niks van weten ! 
De rechtbank in Alkmaar negeert art. 162 Sv en schendt de ambtseed en artikel 1 van de Grondwet ! 

 
Nationale Herdenking Zelfdodingen van 500 per jaar als gevolg van rechterlijke vonnissen  

Brief aan PG mr. H. Bolhaar over het respecteren van de ambtseed en de wet m.b.t. Art. 162 Sv  
Protocol om de willekeur in de rechtspraak te ondervangen bij gebrek aan een Grondwettelijk Hof  

Thomas Piketty in de Tweede Kamer met verwijzing naar het kapitaal van het Spaarfonds voor de AOW 
Wilt u weten hoe politiek-rechterlijke corruptie in Nederland en België samenwerkt? Nee? klik dan snel weg  

De correspondentie met Pieter Omtzigt m.b.t. spoorloos verdwijnen van € 50,9 miljard spaargeld voor de AOW  
Theo van Gogh en de krokodillentranen die geplengd worden door de AIVD die in de website van de SDN inbrak! 

 

  
 
Vragen? Geen vragen? Of toch als mosterd na de maaltijd? Zie wat komen gaat: www.sdnl.nl/pdf/zorgtaken.pdf 
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