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Ruud Rietveld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Jeroen Recourt (PvdA)  

 

 

Jan Peter Balkenende (CDA) 
 

 
 

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, 
advocaten en officieren 
 
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om 
rechtspraak te evalueren 
 
Circa 80 mailadressen van rechtbanken, gerechtshoven, 
College van Beroep, Centrale Raad voor Beroep en de 
Raad van State, voor zover die te vinden zijn. Het lijkt 
zinnig om vanuit Het Echte Nieuws als pers vragen te 
stellen aan de rechters over aspecten die in het interview 
aan de orde zijn geweest. Er is alle aanleiding dat er heel 
wat poetswerk moet worden verricht aangaande het 
zelfreinigend vermogen van de Zittende en Staande 
Magistratuur. Ook het parlement, de Raad van State en 
het Raad voor de Rechtspraak hebben huiswerk te doen 
om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen dat 
Platform Herstel Rechtsorde bepleit. De Nederlandse 
Orde van Advocaten zwijgt ! LEES VERDER 

  
 
 
Geachte heer Rietveld, 
 
Mijn dank dat u samen met Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) de klok bent gaan luiden.  

      

http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-elite.htm
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/recourt_jeroen/index.jsp
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.advocatenorde.nl/persberichten/
http://eurostaete.eu/aanmelden.htm
http://www.mstsnl.net/video/eurostaete-tribunaal.wmv
http://www.advocatenorde.nl/nieuws/default.asp?view=details&artikel=393
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/Pages/default.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Pages/default.aspx
http://www.raadvanstate.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sdnl.nl/media-adressen.htm
http://www.mstsnl.net/video/actio-popularis.wmv
http://www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR/
http://groepzuid.nl/GZ/category/leuke-berichten/
http://www.sdnl.nl/orde-van-advocaten.htm
http://www.sdnl.nl/orde-van-advocaten.htm
http://www.sdnl.nl/verklaring.htm
http://www.sdnl.nl/verklaring.htm
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/recourt_jeroen/index.jsp
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Wat met name voormalig minister President Jan-Peter Balkenende (CDA) met de hulp van de Philips 
advocaten A.A.B. Gaalman (AKD Prinsen van Wijmen) en Dries Duynstee (Philips Healthcare)  
ons allen, maar met name ook Philips en haar Philips safety manager Ad van Rooij met de hulp van 
zijn persoonlijke vriend burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (CDA) ons allen heeft 
aangedaan kunt u hieronder lezen op Het Echte Nieuws en de Sociale Databank Nederland  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
http://www.sdnl.nl/groenen.htm  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf 

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-augustus-2008-brief-gaalman-kleisterlee.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-december-2011-brief-bert-van-meurs-philips.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  

Het helpt ook mijn advocaat, de beroemde Willem Oldmans advocaat, Ellen Pasman om aan deze 
enorme alles vernietigende misdaad vanuit de Nederlandse CDA een einde te maken. Voor bewijs 
lees de volgende link met deeplinks aan bewijzen:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2011-brief-ellen-pasman.pdf  

Met uw  hieronder ingelaste e-mail bericht u mij over Rob Brockhus (SDN) letterlijk het volgende:   
 

Van: Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com> 
Datum: 18 december 2011 15:29 
Onderwerp: Re: Reactie op uw e-mail van heden inzake de heer Brockhus 
Aan: A M L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
 
Van rooij.  Jij hebt alleen veroorzaakt ( niets ) na juni 2009 betreffende een uit een cel 
gesmokkelde brief op Bali door mijn tweede partner en deze jou per fax in juni 2009 
heeft doen toekomen. Jullie allen in z.g.  prachtige termen voor mensen ( rechten ) 
opkomen Rietveld 9 maanden hebben laten creperen in de cel v.d Hel. Als jullie toen 
met z,n allen een paar centen voor een ticket op tafel hadden gelegen had ik nu anton 
en zijn moeder niet kwijt geweest en een hart kwaal minder rijk.  Rest lijkt mij de 
bewoording ( moeten smeken ) toepasselijk dan wel om onpasselijk van te worden. 
Brockhus zal Rietveld inderdaad moeten gaan smeken.  Maar wel tevergeefs. Tevens 
bepaald rietveld zelf wie hij wel of geen mail stuurt of overige daar voor in de arm 
genomen personen. Zie tekst aan onder zijde bericht of nogmaals laat sturen het geen 
door ondergetekende op rol zal worden gezet of al staat vanaf heden. Rest zij geen 
verdere tekst nodig als je mede te delen dat kwestie brockhus - Rietveld op generlei 
wijzen jou schuld betreft. Maar de woorden ( ik maak uit wat op sdnl.nl komt te staan). 
Was hij met zijn grote muil en arrogantie ten top ook maar in staat op financieel gebied 
zijn nogmaals grote muil waar te maken i.p.v. Mensen te chanteren geen geld  betalen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
http://www.cda.nl/
http://www.akd.nl/nl/specialisten/g/gaalman-ton
http://www.akd.nl/
http://www.legal50.nl/advocaat/awj-duynstee/
http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/08/27/onherroepelijke-uitspraak-afdeling-bestuursrechtspraak-van-de-raad-van-state-geeft-burgemeester-pm-maas-van-sint-oedenrode-dictatoriale-macht/
http://www.cda.nl/
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.cda.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/bezwaarschrift-tegen-de-weigering-te-beschikken-8-maart-2011-r1.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-augustus-2008-brief-gaalman-kleisterlee.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-december-2011-brief-hans-dijkman-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-december-2011-brief-bert-van-meurs-philips.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Oltmans
http://www.topadvocaten.net/Mevrouw-mr.-E.-Pasman.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-december-2011-brief-ellen-pasman.pdf
http://www.sdnl.nl/index1024.html
http://sdnl.nl/
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of ( kunnen )  dan ook niet prominent meer aanwezig . Dus de Landelijke problematiek 
is voor o.a Brockhus niet zo van belang is wederom gebleken.  Dit punt zal o.a  de grote 
klap worden dan wel schade die hij mij weer heeft bezorgt dan wel ( echt ) de laatste 
maal , en  betreffende kwestie Brockhus vanaf jaar 2005 wat hij Rietveld daarna o.a. met 
Tulp heeft aangedaan dan wel Wolbrink niet te vergeten met zijn excuus mail naar Tulp . 
Jou geheugen is toch nog goed van Rooij ? buiten het feit om dat je je zelf een tijd 
ernstig lichamelijk hebt verwaarloost ?. Tevens Ad v Rooij je weet wel waar de klok 
hangt maar niet de klepel. Een goede raad dus bij deze meng je niet verder tussen het 
geen afspeeld Brockhus - Rietveld en B. Heijmen foto,s door laatst vernoemde gemaakt 
en verstuurd en niet door Tulp. Deze gaan deze week via naar Openbaar Ministerie en 
de onrechtmatige tekst op PHR over ene van Dongen richting Rietveld maak ik Smaad - 
Laster zaak van !  En  verzeker ook jou Ad van Rooij indien je voor Brockhus gaat staan 
je wordt mee gezogen in de Tulp - van Spanje - Fleree en overig geboefte beerput . En je 
 zit al in zoveel beerputten.   Justitie zal inderdaad smullen maar interreseerd mij niets 
ga er om heen, en zaken Campingmaffia (zie Het Echte Nieuws, artikel 1, artikel 2, 
artikel 3, artikel 4, artikel 5) - Bergervoet heeft Brockhus tevens  nul procent kennis van 
en dat is maar goed ook. Maar lachen zal Bergervoet niet zolang Rietveld leeft , en daar 
komen nog een paar individu bij.  Tot slot kan brockhus het niet alleen af tegen persoon 
Rietveld ?. Daar de ware titanen oorlog  namelijk zijn aanvang vanaf morgen nog moet 
gaan krijgen. Geen weg meer terug voor niemand ook in deze baggerzooi niet. Rietveld 
stuurd zijn supertanker nu alleen te samen aan met zeer gespecialiseerd zowel door mij 
uitgekozen Juristen team.   En binnen een paar weken schitterd er een website van 
Rietveld zelf opgebouwd door special bedrijf en vaagd Rietveld sdnl en zijn redacteur 
weg ook op dit gebied. Deze mail kun je weer versturen o.a aan je ( vriend ? ) in Huizen.  
 
Rietveld 
Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel 

Mijn dank voor uw heldere reactie in uw hieronder bijgevoegde laatste e-mail d.d. 16 december 2011 
(15:29 uur). Naar aanleiding daarvan kan ik u berichten dat u gelijk hebt over die Campingmaffia. 
Voor de bewijzen lees de volgende artikelen in Het Echte Nieuws.  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-04.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-31.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-05.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-29.php  
 
http://www.sdnl.nl/emslandermeer.htm  
 
Door hiervan morgen strafaangifte te doen bij dit Openbaar Ministerie, waarvan de hoogste 
verantwoordelijke  ambtenaar Joris Demmink is, vind ik dan ook een perfect idee. U lost daarmee 
ook de gehele pedofilie binnen het Openbaar Ministerie op, onder leiding en aansturing van Joris 
Demmink. Voor die bewijzen lees de volgende artikelen op Klokkenluideronline  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10527/giga-primeur-de-next-step.html#more-10527  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10521/justitie-giga-primeur-op-komst-op-klol.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10515/steeds-meer-corrupte-journalisten.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10389/monster-demmink-eet-nu-babys.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10248/17-november-expose-crimineel-donner.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10218/breaking-verwoestende-demmink-ad-nrc.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9792/breaking-termijn-joris-demmink-verlengd.html  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-29.php
http://www.sdnl.nl/emslandermeer.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-31.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-05.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-29.php
http://www.sdnl.nl/emslandermeer.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=M4cePeLAX5Y
http://www.youtube.com/watch?v=M4cePeLAX5Y
http://www.youtube.com/watch?v=M4cePeLAX5Y
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10527/giga-primeur-de-next-step.html#more-10527
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10521/justitie-giga-primeur-op-komst-op-klol.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10515/steeds-meer-corrupte-journalisten.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10389/monster-demmink-eet-nu-babys.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10248/17-november-expose-crimineel-donner.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10218/breaking-verwoestende-demmink-ad-nrc.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9792/breaking-termijn-joris-demmink-verlengd.html
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http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9840/de-vervolging-van-joris-demmink.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html  
 
Door hiervan morgen strafaangifte te doen bij dit Openbaar Ministerie, waarvan de hoogste 
verantwoorde ambtenaar Joris Demmink heet, vind ik dan ook een perfect idee. U lost daarmee ook 
de gehele drugsmaffia binnen het Openbaar Ministerie op, onder leiding en aansturing van Joris 
Demmink. Voor die bewijzen lees de volgende artikelen op Klokkenluideronline 
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10507/commando-s-planting-strikes-back.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10485/olsthoorn-planting-en-ben-van-den-brink.html  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10497/beaking-breaking-breaking-breaking.html  
 
Door hiervan morgen strafaangifte te doen bij dit Openbaar Ministerie, waarvan de hoogste 
verantwoorde ambtenaar Joris Demmink heet, vind ik dan ook een perfect idee. U lost daarmee ook 
de gehele milieu- en afvalmaffia binnen het Openbaar Ministerie op, onder leiding en aansturing van 
Joris Demmink. Voor die bewijzen lees de volgende artikelen op/in: Klokkenluideronline, Het Echte 
Nieuws, Platform Hertstel Rechtsorde, Groepzuid, Argusoog, Sociale Databank Nederland, No 
Cancer Foundation, Universal Federation, De Groenen (België), Kleintje Muurkrant, Het 
Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Leeuwarder 
Courant, Cobouw, Gazet van Antwerpen, De Morgen, HUMO en TV-uitzendingen op Ook Dat 
Nog, Stichting Weerwerk, TweeVandaag, Omroep Brabant en RTL4:  
 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2566/milieu-mafia-pieter-winsemius-exposed.html  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-09-04.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/02/de-groenen-gaan-voor-de-gemeenteraad/  
 
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/05/van-rooij-vraagt-politiek-asiel-aan-in-belgie/  
 
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/  
 
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom  
 
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/  
 
http://www.sdnl.nl/kn.htm  
 
http://www.youtube.com/watch?v=S2R9aoWLH7E  
 
http://zomobo.net/argusoog-doofpotten-rob-brockhus-ad-van-rooij-en-erik-verbeek  
 
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-mouwen.htm  
 
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm  
 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9840/de-vervolging-van-joris-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=M4cePeLAX5Y
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10507/commando-s-planting-strikes-back.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10485/olsthoorn-planting-en-ben-van-den-brink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10497/beaking-breaking-breaking-breaking.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=M4cePeLAX5Y
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://groepzuid.nl/GZ/
http://www.argusoog.org/
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.stelling.nl/kleintje/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
http://www.refdag.nl/zondag
http://www.telegraaf.nl/
http://www.ad.nl/
http://www.lc.nl/
http://www.lc.nl/
http://www.cobouw.nl/
http://www.gva.be/
http://www.demorgen.be/
http://www.humo.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ook_dat_nog!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ook_dat_nog!
http://www.oogtv.nl/2011/11/or-weerwerk-stem-tegen-banenplan/
http://www.eenvandaag.nl/
http://www.rtl.nl/experience/rtl4/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2566/milieu-mafia-pieter-winsemius-exposed.html
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-09-04.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/02/de-groenen-gaan-voor-de-gemeenteraad/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/2010/05/van-rooij-vraagt-politiek-asiel-aan-in-belgie/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/waarom
http://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.sdnl.nl/kn.htm
http://www.youtube.com/watch?v=S2R9aoWLH7E
http://zomobo.net/argusoog-doofpotten-rob-brockhus-ad-van-rooij-en-erik-verbeek
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-mouwen.htm
http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm
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http://www.sdnl.nl/china-connection.htm  
 
http://www.sdnl.nl/icct.htm  
 
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm  
 
http://www.sdnl.nl/ekc.htm  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm  
 

uit kleintje nr 389 - aan straling blootgesteld  

uit kleintje nr 388 - nederland gifstaat  

uit kleintje nr 388 - Politieke doofpot kent geen grenzen  

uit kleintje nr 387 - Justitie helpt georganiseerde misdaad  

uit kleintje nr 386 - Grootste milieuschandaal ooit ontmaskerd  

uit kleintje nr 384 - Bananenrepubliek Holland  

uit kleintje nr 383 - Brinkhorst subsidieert misdrijven  

uit kleintje nr 381 - Ongelooflijke waarheid  

uit kleintje nr 380 - Ongelooflijke waarheid  

uit kleintje nr 379 - Ongelooflijke waarheid  

uit kleintje nr 378 - VROM criminele organisatie  

uit kleintje nr 376 - Eco-terrorisme door de overheid  

uit kleintje nr 375 - grootschalige arsenicum-vergiftiging 

uit kleintje nr 374 - Bossche Justitie helpt misdaad  

uit kleintje nr 373 - Actueel nieuws: wolmanzouten in zee 

uit kleintje nr 372 - Pikmeer-arrest maakt milieucriminelen  

uit kleintje nr 371 - Inspecteur helpt milieucriminelen  

uit kleintje nr 370 - Overheid subsidieert misdaad  

uit kleintje nr 369 - Provincies tegen gifgroene stroom  

uit kleintje nr 368 - Raad van State pleegt strafbare feiten  

uit kleintje nr 368 - D66 Tommel en de milieumaffia  

uit kleintje nr 367 - Ook gewraakte rechters mogen beslissen!  

uit kleintje nr 366 - Duizenden slachtoffers 

uit kleintje nr 365 - Nederlandse collusie dictatuur  

uit kleintje nr 364 Justitie bevordert criminaliteit, de overheid verzwijgt dit  

uit kleintje nr 360 - Opnieuw grof misbruik EU-subsidies?  

uit kleintje nr 358 - Fraude met oude stortplaatsen  

uit kleintje nr 358 - Massale fraude Brabantse bodemsanering  

uit kleintje nr 357 - Arsenicum gevaar bedreigt iedereen  

uit kleintje nr 356 - Raad van State werkt mee aan oplichting Staat der Nederlanden 

uit kleintje nr 355 - Hoge Raad veroorzaakt criminaliteit  

uit kleintje nr 354 - De Hoge Raad en het Pikmeer-arrest  

uit kleintje nr 354 - Kort nieuws  

uit kleintje nr 353 - Groene stroom maffia  

uit kleintje nr 353 - Wie vergiftigt onze kinderen  

http://www.sdnl.nl/china-connection.htm
http://www.sdnl.nl/icct.htm
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.sdnl.nl/ekc.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-philips.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/389/Straling.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/388/Advocadu.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/388/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/387/Wolman.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/386/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/384/Hemelryk.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/383/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/381/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/380/advanrooy.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/379/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/378/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/376/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/TQJJ1136569090.html
http://www.stelling.nl/kleintje/374/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/TPWY1072530047.html
http://www.stelling.nl/kleintje/372/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/370/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/369/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/368/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/367/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/366/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/365/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/364/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/362/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/361/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/359/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/358/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/357/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/356/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/355/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/354/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/353/Collusie.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/353/Kort.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/352/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/351/Collusie.htm
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uit kleintje nr 352 - slaapwandelende Tweede Kamer  

uit kleintje nr 351 - Collusie dicteert de landelijke overheid  

uit kleintje nr 350 - collusie dicteert de Raad van State  

uit kleintje nr 349 - Collusie verrijkt witteboordcriminelen  

uit kleintje nr 348 - Collusie vergiftigt onze bouwvakkers  

uit kleintje nr 346 - collusie vernietigt onze koeien  

uit kleintje nr 345 - "Collusie" sluipmoordenaar  

uit kleintje nr 344 - Het prinselijk schaduwcommando (deel 3) 

 
http://www.sdnl.nl/column.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm 
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb4.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb8.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb9.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb10.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb16.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb19.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb27.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb31.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb33.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb34.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kath-nb36.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kn.htm  
 
http://www.sdnl.nl/lastpak1.htm  
 
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm  
 
http://www.sdnl.nl/kahlman-telegraaf.htm  
 
http://www.sdnl.nl/perry-vd-elst2.htm  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-
houtversnippering.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-
hout-uit-nl.pdf  
 

http://www.stelling.nl/kleintje/350/Collusie.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/349/Collusie.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/348/Collusie.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/346/Collusie.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/345/collusie.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/344/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/343/Vanrooij.htm
http://www.stelling.nl/kleintje/339/Portein.htm
http://www.sdnl.nl/column.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb2.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb4.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb8.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb9.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb10.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb16.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb19.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb27.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb31.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb33.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb34.htm
http://www.sdnl.nl/kath-nb36.htm
http://www.sdnl.nl/kn.htm
http://www.sdnl.nl/lastpak1.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.sdnl.nl/kahlman-telegraaf.htm
http://www.sdnl.nl/perry-vd-elst2.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-07-31-ad-provincies-negeren-verbod-rvst-op-houtversnippering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1998-09-07-cobouw-totaal-verbod-op-vermalen-van.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf


 7 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-
tijdbom  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf  
 

Aangifte tegen:  
Hoge Raad de Nederlanden in casu drs M. Verhagen e.a.  

Mevr. Martens werkzaam Buitenlandse Zaken te Den Haag  

Dhr. ir. L. Klijnsma werkzaam Buitenlandse Zaken (Ambassade te Jakarta )  

Drs. C. Bijl, burgemeester van de gemeente Emmen  

Drs A. Emmens-Knol, oud-burgemeester van Castricum  

Drs. J. Linthorst, voormalig lid Raad van Bestuur van het landelijk UWV  

Dhr. J. Hovestat, manager bij het UWV werkzaam te Alkmaar  

Mr. R.C.A.M. Philippart, president van de rechtbank te Maastricht  

Mr. L. Koster, president rechtbank van de rechtbank te Alkmaar ( 2005 )  

Mr. J.A.J. Peeters, vice-president van de rechtbank te Amsterdam  

Mr. Th. van der Meer, vice-president van de rechtbank te Amsterdam  

Mr. P.H.B. Littooy, fungerende vice-president bij de rechtbank te Alkmaar  

Mr. W.J.J. Beurskens, rechter werkzaam bij de rechtbank te Maastricht  

Mr. E. Boelen Officier Justitie werkzaam bij CJIB te Leeuwarden  

Mr. Hoekman, voormalig Officier van Justitie in Assen  

Mr. L. Castelijns,  advocaat, tevens Deken in het arrondissement Alkmaar  

Mr. M. van Gaalen, advocaat bij Coumans & van Gaalen Advocaten, Amsterdam  

mr. C.H.J. Wijers, deurwaarder werkzaam te Haarlem  

mr. A.J. Scherpenzeel, deurwaarder werkzaam te Amersfoort  

mr. J. Hubers, deurwaarder werkzaam te Amersfoort  

mr. drs. H.J.M. van der Manden, deurwaarder werkzaam te Amersfoort  

mr. F.J.M. van der Meer, deurwaarder werkzaam te Alkmaar  

mr. J.G. Philipsen, deurwaarder werkzaam te Alkmaar  

mr. M. Oosterhof, deurwaarder te Drachten  

mr. F. Baldinger, deurwaarder te Alkmaar  

dhr. A. Klamer, directeur Huis van bewaring te Zwolle 2005  

dhr. R. Kievitsbosch,directeur Huis van bewaring  

Dhr. A.W.A. Bergervoet, grootaandeelhouder van o.a. Topparken Recreatie  

 

Separate brief aan de nieuwe burgemeester van Castricum dhr. T. Mans  

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-november-2011-humo-steve-stevaert.pdf
http://www.mstsnl.net/rietveld/pdf/rietveld-aan-burgemeester-mans-van-de-gemeente-castricum.pdf
http://www.mstsnl.net/rietveld/pdf/rietveld-aan-burgemeester-mans-van-de-gemeente-castricum.pdf
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Ook Dat Nog uit 

1993 

 

   Slepende zaak 

v. Rooij 

 

Valse Hickson 

rapport 

 

Hout niet 

versnipperen 

 

Geïmpregneerd 

hout  

 

Discussie bij 

RTL-4 

 

Oplossing is 

NUL-optie .  

 

Vos zwijgt over 

kennis  

 

Oude stort niet 

erfbaar 

 

Pikmeer-arrest 

moet weg  
 
 
Dit e-mail bericht heb ik ook verstuurd aan Hare Majesteit koningin Beatrix omdat ik er nog steeds van 
ben overtuigd dat zij dit alles (samen met ons) gaat oplossen. Voor bewijs lees de volgende artikelen 
in Het Echte Nieuws:  
 
 

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-13.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php  
 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php  

 

 
Beste Ruud; het is echt briljant dat je morgen strafaangifte gaat doen bij dit Openbaar Ministerie, 
zoals u in uw hieronder ingelaste e-mailbericht aan mij schriftelijk hebt bevestigd. 
 

Van: Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com> 
Datum: 18 december 2011 18:27 
Onderwerp: Re: Reactie op uw e-mail van heden inzake de heer Brockhus 
Aan: A M L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Morgen ga ik aangiften doen tegen brockhus en Tulp. De Politiek  zal de  ondergang 
van de sdnl bespoedigen. Rietveld 
Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel 

Voor bewijs lees mijn hieronder ingelaste Beklag bij het Gerechtshof s-Hertogenbosch tegen onder 
meer dit Openbaar Ministerie dat eerder behandeld zal moeten worden:  

http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rtl4-verbod-wolmanzouten.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/nuloptie.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/stortplaats.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.mstsnl.net/video/pikmeerarrest.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-05-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-02-21.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-13.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-10.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf  
 
en mijn hieronder ingelaste recente beroepschrift aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch, dat weer het 
gevolg is van het feit dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch mijn beklag van 29 juni 2011 nog 
steeds niet in behandeling heeft genomen:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-december-2011-nm-beroep-rechtbank-natuurbeheerplan-
noord-brabant.pdf  
 
Dit alles onder verantwoordelijkheid van Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) met de kennis van 
de inhoud van mijn hieronder ingelaste sollicitatie naar Vice-President van de Raad van State.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf  

http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  

Ik wil  u dan ook vragen om deze e-mailbericht met links en deeplinks aan feitelijke onderbouw in 
te brengen in je beloofde strafaangifte bij dit Openbaar Ministerie en mij dat schriftelijk te bevestigen.  
 
Aan Rob Brockhus en overige alle hierboven genoemde media wil ik vragen om daarover met u in 
contact te treden en dit bericht prominent op hun website te plaatsen.  
 
Nogmaals erg bedankt voor uw voor iedereen alles oplossende actie.  
 
Met vriendelijke groeten 
Ad van Rooij     
 

 

Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-
Oedenrode (Nederland). Ik ben 58 jaar, getrouwd met Annelies en 
vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland (gemeente 
Sint-Oedenrode) waar ik geboren en getogen ben. Om politieke 
redenen heb ik vanaf 22 april 2010 moeten vluchten vanuit 
Nederland naar België en daar politiek asiel aangevraagd.Tijdens 
mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten 
constateren dat Nederland haar buurland België gebruikt als 
dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen 
zelf) met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese 
richtlijnen, verordingen en verdragen overtreedt. Met het Benelux-
verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken dat die 
samenwerking met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het 
Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken. Mede om 
die reden hebben wij huidig Belgisch Federaal Minister van Justitie 
Annemie Turtelboom verzocht om Nederland daarover voort het 
Belgisch Grondwettelijk Hof te dagen. Voor de inhoud van dat 
verzoekschrift LEES HIER.  

  
 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://gerechtshofdenbosch.jure.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-december-2011-nm-beroep-rechtbank-natuurbeheerplan-noord-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-december-2011-nm-beroep-rechtbank-natuurbeheerplan-noord-brabant.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Groenen_(Nederland)
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.politie.nl/PolitieABC/Internationaal/benelux_verdrag.asp
http://www.politie.nl/PolitieABC/Internationaal/benelux_verdrag.asp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf

