
Gezocht meldingen van schending van het auteursrecht van materiaal van de St. SDN 
 
De zorgplicht van de media, naast die van de magistratuur, deurwaarders en curatoren is nergens te vinden. 
Zie daarvoor de aanklacht van de Sociale Databank Nederland tegen het Algemeen Nederland Persbureau 
met CEO John de Mol van het ANP. Ik zoek dus mensen die kunnen aantonen dat de rechten m.b.t. de 
werken van de Stichting Sociale Databank Nederland het copyright daarvan is geschonden. Het betreft ca. 
360 video’s op Youtube en enkele duizenden webpagina’s op de website www.sdnl.nl. Zoek bij Youtube 
naar BROCKHUS + SDNL. 
 
De opbrengst van de claims zal voor 90 procent worden toegekend aan een fonds voor hulp aan slachtoffers 
van de magistratuur van rechters en deurwaarders. Zie de zaak van Wim Visser:   
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ  en de verklaring: www.sdnl.nl/klachten-en-bewijzen-
over-frauduleuze-gedragingen-bij-het-uwv-volgens-de-geinterviewden.pdf en de brief voor de 
kantonrechter op 6 februari 2019: www.sdnl.nl/bij-de-rechter-op-6-februari-2019-in-de-rechtbank-te-
almere-aan-de-diagonaal-37.pdf  
  
Ik kreeg een flitsgedachte als gevolg van de rechtszaak van het ANP tegen de SDN. Zoals jullie weten heb ik 
een aanval van het ANP op de site over copyright. Ik heb jullie een mail toegestuurd met vier video’s over de 
bewijsbare zwendel bij het UWV. Die vier video’s zijn eigendom van de producent van die interviews, 
namelijk de Stichting Sociale Databank Nederland. Er zijn onterechte klachten geweest over mijn doorsturen 
van een foto daarover, NADAT ir. Rietveld dat eerder al duizenden keren had gedaan met de foto van Henk 
Krol en het aannemen van jullie boek daarin. 
 
Dat deert mij niet, maar wat gebeurt er met het schenden van copyright van de SDN wanneer het UWV en 
ambtenaren die vier interviews ook intern verspreiden binnen de organisatie van o.a. het UWV of de 
overheid? Welke claims kan de SDN dan leggen op het schenden van auteursrecht door de overheid en 
ministeries of topambtenaren van bijvoorbeeld de Algemene Bestuursdienst? 
 
Jullie kunnen allemaal weten dat de situatie anders is als dan de klagers denken. Ok, maar wat zal ik doen 
met de miljoenen euro’s die binnenstromen met claims tegen de media, de ministeries en het UWV, als 
schending van het copyright van de SDN, zoals omgekeerd het ANP probeert de SDN een poot uit te draaien 
om publicatie over corruptie in civiele rechtspraak ‘t zwijgen op te leggen?  
 
Geldt dat ook niet voor de rotzooi bij het UWV? Hoe kom ik er achter dat de leiding en personeel van het 
UW de interviews van jullie bij SDN onrechtmatig hebben doorgestuurd en benut om zich te verdedigen 
tegen jullie aanvallen op corruptie van en binnen de overheid; en in dit geval ook bij en binnen het UWV? 
 
P.s. het ANP heeft geen idee hoe mooi die aanval tegen de SDN is om politiek de auteurswet voor miljoenen 
mensen aan te laten passen; en die te beschermen tegen juristerij. Zie TROS-RADAR. Wie profiteren het 
meest van deze juristerij? Dat zijn met salaris rechters, advocaten, deurwaarders. naast de belastingdienst 
die 21 procent vangt met BTW van elk deurwaardersexploot. 
 
Nabestaanden van rechterlijke zelfdodingen worden aangeraden om op te letten op publicaties die relevant 
zijn voor hun verdriet en verlies. Zeker wanneer (klein)kinderen van rechters, raadsheren, officieren van 
Justitie, deurwaarders, Kamerleden en topfunctionarissen een artikel op hun website plaatsten met daarin 
video’s of afbeeldingen waarop het auteursrecht berust. TROS-RADAR. 
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Stel zelf eens wat ongewenste vragen aan de magistraten 
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Het nietige vonnis omdat de aangeklaagde partij niet is uitgenodigd om bij de uitspraak aanwezig 
te zijn, zoals de wet dat voorschrijft. Verder bestaan alle kosten uit inkomen voor de deelnemers in 
het rechtssysteem en de Belastingdienst als ontvanger van de BTW van het deurwaardersexploot.  
 
 

 















 
 

 

 

 



Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar, tegen uw ongebreideld besluiten 

en handelen in strijd met wet en recht; 

 

U heeft in uw bestuurlijke verantwoordelijkheid besluiten genomen en neemt tot op heden 

besluiten die in toenemende mate mijn rechten in de wet schenden. Door deze onrechtmatige 

daden worden mijn autonomie, gelijkheidsbeginselen en zelfbeschikkingsrecht steeds meer 

ingeperkt.  

 

Dit noodzaakt mij tot het schrijven van deze Juridische Kennisgeving tegen al uw besluiten die: 
 

• in het verleden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zijn, 

• in het heden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen worden, 

• in de toekomst ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zullen worden.  

 

Voor mij is het ontoelaatbaar dat: 
  

1. Mensen bij de ‘democratisch verkozen volksvertegenwoordigers’ niet meer aan kunnen 

geven of zij het wèl of nìet eens zijn met de handelingen die ‘hun’ vertegenwoordiger 

vervolgens gaat verrichten. De realiteit is namelijk dat verkiezingsbeloften nauwelijks 

worden nagekomen, terwijl de machtiging (de stem) juist op deze beloften gebaseerd was.  

2. Er niets gedaan wordt tegen de instandhouding van het schuldslavernij-systeem (creatie 

van geld uit niets en daar rente over vragen door private banken) waarin het Nederlandse 

volk door misleiding, list en bedrog al generaties lang wordt afgeroomd van hun 

toegevoegde waarde.  

3. Politici die ‘Kamerbreed’ in belofte van ambtseed met hun beleid rechtsongelijkheid 

bevorderen en in hun beleidsregels niet-levende rechtspersonen meer rechten toekennen 

dan levende mensen. Levende mensen die met de ongeoorloofde uitvoering van die 

beleidsregels hun mensenrechten grof geschonden zien.  

 

Dit maakt het voor mij moreel verwerpelijk en onmogelijk om u en uw organisatie op welke 

manier dan ook nog langer te steunen.  

 

Ik heb er voor gekozen mijn stem voor mijzelf te houden, wat inhoudt dat niemand voor- of 

namens mij meer mag handelen. Met mijn bewaring van de twee huidige STEMPASSEN (reg. 

nummer) en (reg. nummer) heb ik het bewijs aan u, noch aan uw vereniging, een machtiging te 

hebben gegeven om voor mij besluiten te mogen nemen. Alle STEMPASSEN door mij in de 

toekomst ontvangen zullen worden zal ik eveneens in bewaring houden als bewijs. En met deze 

juridische verklaring stel ik mij aldus levenslang veilig tegen uw vrijheid van mening in aanname 

op art 3:61 BW. 

  

1. Ik heb hiermee het volledige gezag over mijzelf teruggenomen en ben daarmee ook het 

hoogste gezag over mijzelf zo ook in mijn bevoegdheid om dit gezag onverhinderd uit te 

kunnen oefenen.  

2. Ik heb de hoogste macht in het bepalen van mijn wil, in mijn zelfbeschikkingsrecht en 

mijn autonomie en gelijkheids beginselen.  

3. Ik heb de hoogste bevoegdheid om vanuit mijn rechten in privaatrecht te handelen. 

4. Ik ben de gewettigd eigenaar/gebruiker van mijn familienaam. 

5. Het is aan mij en aan niemand anders om mijzelf te besturen.  

6. Ik sta onder geen beding enig mandaat / bevoegdheid / machtiging af aan een 

publiekrechtelijk lichaam / een persoon c.q. rechtspersoon / organisatie / een politieke 

vereniging / stichting /een ANBI uit het publieke domein, etc. anders dan bij mijn wil. 

7. Ik verleen aan niets en niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke 

regelgeving van clubs of verenigingen c.q. bedrijven verplichtingen op te laten leggen die 

mijn publiek- en privaatrechtelijke rechten schenden.  



8. Ik verleen aan niets en niemand het recht om via mijn natuurlijke persoon mij te dwingen 

tot het aangaan van overeenkomsten; dienstverlening aan te gaan en tot betalingen 

buiten mijn wil. 

 

Dat is mijn besluit en niemand anders kan noch zal hierover zeggenschap hebben. 

 

BEZWAAR MAAK IK BIJ VOORTDURING gezien het feit dat mijn levenstijd van 24 uur per dag en 

365 dagen per jaar ontoereikend is om afdoende kennis te nemen van alle besluiten die uw 

organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt, voornemens is te nemen of reeds heeft 

genomen. Om reden hiervan kan redelijkerwijs niet van mij gevergd worden om al die besluiten 

in volledigheid te kunnen lezen, volgen, bij te houden, begrijpen en verstaan om op 

weloverwogen wijze ‘tijdig’ bezwaar op al die besluiten te kunnen maken. Mijn ‘voortdurend 

bezwaar’ is niet alleen op alle besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt 

en/of voornemens is te nemen van toepassing, zij is eveneens van toepassing op alle besluiten 

die in het verleden zijn genomen. Besluiten waarop ik destijds bezwaar had moeten maken, maar 

door onwetendheid niet gedaan heb, danwel vanwege mijn leeftijd van 0 tot 18 jaar oud niet kòn 

doen en waardoor mijn belang tot op de dag van vandaag wordt geschaad.  

 

Weten is nu geweten! 

 

Rob g.u.d.f. Brockhus en Smeehuijzen 
 

 

(voornaam) g.u.d.f. (achternamen ouders)  
g.u.d.f. = geboren uit de families 

 

 

 
Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar, tegen uw ongebreideld besluiten 

en handelen in strijd met wet en recht; 

 

U heeft in uw bestuurlijke verantwoordelijkheid besluiten genomen en neemt tot op heden 

besluiten die in toenemende mate mijn rechten in de wet schenden. Door deze onrechtmatige 

daden worden mijn autonomie, gelijkheidsbeginsels en zelfbeschikkingsrecht steeds meer 

ingeperkt.  

 

Dit noodzaakt mij tot het schrijven van deze Juridische Kennisgeving tegen al uw besluiten die: 
 

• in het verleden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zijn, 

• in het heden ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen worden, 

• in de toekomst ten nadele van mijn leven en mijn vrijheid genomen zullen worden.  

 

Voor mij is het ontoelaatbaar dat: 
  

4. Mensen bij de ‘democratisch verkozen volksvertegenwoordigers’ niet meer aan kunnen 

geven of zij het wèl of nìet eens zijn met de handelingen die ‘hun’ vertegenwoordiger 

vervolgens gaat verrichten. De realiteit is namelijk dat verkiezingsbeloften nauwelijks 

worden nagekomen, terwijl de machtiging (de stem) juist op deze beloften gebaseerd was.  

5. Er niets gedaan wordt tegen de instandhouding van het schuldslavernij-systeem (creatie 

van geld uit niets en daar rente over vragen door private banken) waarin het Nederlandse 

volk door misleiding, list en bedrog al generaties lang wordt afgeroomd van hun 

toegevoegde waarde.  

6. Politici die ‘Kamerbreed’ in belofte van ambtseed met hun beleid rechtsongelijkheid 

bevorderen en in hun beleidsregels niet-levende rechtspersonen meer rechten toekennen 

dan levende mensen. Levende mensen die met de ongeoorloofde uitvoering van die 

beleidsregels hun mensenrechten grof geschonden zien.  



 

Dit maakt het voor mij moreel verwerpelijk en onmogelijk om u en uw organisatie op welke 

manier dan ook nog langer te steunen.  

 

Ik heb er voor gekozen mijn stem voor mijzelf te houden, wat inhoudt dat niemand voor- of 

namens mij meer mag handelen. Met mijn bewaring van de twee huidige STEMPASSEN (reg. 

nummer) en (reg. nummer) heb ik het bewijs aan u, noch aan uw vereniging, een machtiging te 

hebben gegeven om voor mij besluiten te mogen nemen. Alle STEMPASSEN door mij in de 

toekomst ontvangen zullen worden zal ik eveneens in bewaring houden als bewijs. En met deze 

juridische verklaring stel ik mij aldus levenslang veilig tegen uw vrijheid van mening in aanname 

op art 3:61 BW. 

  

9. Ik heb hiermee het volledige gezag over mijzelf teruggenomen en ben daarmee ook het 

hoogste gezag over mijzelf zo ook in mijn bevoegdheid om dit gezag onverhinderd uit te 

kunnen oefenen.  

10. Ik heb de hoogste macht in het bepalen van mijn wil, in mijn zelfbeschikkingsrecht en 

mijn autonomie en gelijkheidsbeginselen.  

11. Ik heb de hoogste bevoegdheid om vanuit mijn rechten in privaatrecht te handelen. 

12. Ik ben de gewettigd eigenaar/gebruiker van mijn familienaam. 

13. Het is aan mij en aan niemand anders om mijzelf te besturen.  

14. Ik sta onder geen beding enig mandaat / bevoegdheid / machtiging af aan een 

publiekrechtelijk lichaam / een persoon c.q. rechtspersoon / organisatie / een politieke 

vereniging / stichting /een ANBI uit het publieke domein, etc. anders dan bij mijn wil. 

15. Ik verleen aan niets en niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke 

regelgeving van clubs of verenigingen c.q. bedrijven verplichtingen op te laten leggen die 

mijn publiek- en privaatrechtelijke rechten schenden.  

16. Ik verleen aan niets en niemand het recht om via mijn natuurlijke persoon mij te dwingen 

tot het aangaan van overeenkomsten; dienstverlening aan te gaan en tot betalingen 

buiten mijn wil. 

 

Dat is mijn besluit en niemand anders kan noch zal hierover zeggenschap hebben. 

 

BEZWAAR MAAK IK BIJ VOORTDURING gezien het feit dat mijn levenstijd van 24 uur per dag en 

365 dagen per jaar ontoereikend is om afdoende kennis te nemen van alle besluiten die uw 

organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt, voornemens is te nemen of reeds heeft 

genomen. Om reden hiervan kan redelijkerwijs niet van mij gevergd worden om al die besluiten 

in volledigheid te kunnen lezen, volgen, bij te houden, begrijpen en verstaan om op 

weloverwogen wijze ‘tijdig’ bezwaar op al die besluiten te kunnen maken. Mijn ‘voortdurend 

bezwaar’ is niet alleen op alle besluiten die uw organisatie, vereniging, stichting of bedrijf neemt 

en/of voornemens is te nemen van toepassing, zij is eveneens van toepassing op alle besluiten 

die in het verleden zijn genomen. Besluiten waarop ik destijds bezwaar had moeten maken, maar 

door onwetendheid niet gedaan heb, danwel vanwege mijn leeftijd van 0 tot 18 jaar oud niet kòn 

doen en waardoor mijn belang tot op de dag van vandaag wordt geschaad.  

 

Weten is nu geweten! 

 

 

(voornaam) g.u.d.f. (achternamen ouders)  
g.u.d.f. = geboren uit de families 

 

Rob g.u.d.f. Brockhus en Smeehuijzen 

 

 
 


