Open brief aan alle leden van de Algemene Bestuursdienst
Huizen, 16 augustus 2018

Aan de leden van de Algemene Bestuursdienst.
Zoals men bewijsbaar kan weten en overduidelijk is geïnformeerd geweest over het gebrek aan
integriteit van topfunctionarissen in de overheidsdienst, stel ik en anderen ook aan u de cruciale
vraag: “Bent u integer en loyaal aan wat en aan wie?” als lid van de Algemene Bestuursdienst.
Om eenieder van u niet als persoon te benaderen maar als functionaris met een ambtseed, raad ik
u aan eerst de video te bekijken die gaat over kindermisbruik en het door advocate Adele van der
Plas en schrijfster Yvonne Keuls begeleide boek van Robert van de Luitgaarden “Weggejorist”. Dat
gaat over zijn misbruik als kind maar waartegen door de elite (waartoe ook u behoort) alles werd
gedaan om de strafbare gedragingen van een functionaris onder het tapijt weg te werken.
Niets nieuws onder de zon zoals in veel gevallen van overheidscriminaliteit waarbij uw (ook niet)
ingrijpen als lokale binnenbrandblusser een essentiële rol speelt. Vandaar deze vraag. Zie voor het
overzicht van strafbare gedragingen van overheidsinstanties en personeel: www.sdnl.nl/instructieen-lijst-van-ondersteuning.pdf
Hierbij informeert de redactie van de Sociale Databank Nederland u allen op basis van deze
koppeling dat eenieder van u als beëdigd functionaris werkzaam voor de overheid kennisneemt
van de strafaangifte tegen hoofdofficier van Justitie mr. M.J. Bloos werkzaam bij het Functioneel
Parket in Amsterdam. De strafaangifte van ir. R.A.A. Rietveld als persoon en van dhr. W.P.M. Visser
namens een aantal bollenboeren en investeerders, naast de vruchteloze poging van betrokkenen
om daarvan strafaangifte te doen bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam.
In de enkele openbaar gemaakte documenten kunt u zien hoe ziek het rechtssysteem in Nederland
is om lastige personen, die bewijzen hebben van frauduleuze gedragingen van overheidspersoneel,
om die te trachten monddood te krijgen zo niet erger. Zie interview met prof.dr.ir A.F.P van Putten.

U wordt hier aangesproken op uw ambtseed om als overheidsfunctionaris aan uw wettelijke
verplichting te voldoen en melding te maken van strafbare feiten die gepleegd zijn door eveneens
beëdigde functionarissen in de rechtspraak en opsporing: Artikel 162 Sv.
De redactie van de Sociale Databank Nederland geeft bezoekers van de website hierbij een
verklaring voor de strafaangifte tegen Hoofdofficier van Justitie mr. M.J. Bloos bij het Functioneel
Parket van het Openbaar Ministerie te Amsterdam, over de inbreng van ir. R.A.A. Rietveld en de
heer W.P.M. Visser namens de Bollenboeren, wegens rechterlijke fraude, gepleegd door de
raadsheren van het Gerechtshof te Amsterdam en het afdekken daarvan door Hoofdofficier van
Justitie mr. M.J. Bloos. Dit m.b.t. de aangiften van misbruik van macht en schending van wetgeving
en ambtseed binnen de gelederen van de advocatuur, de zittende en staande magistratuur en
andere publieke bestuursorganen. Met name ook het verzwijgen van strafbare feiten die ter kennis
zijn gebracht aan ca. 537 leden van de Algemene Bestuursdienst, waarvan alle mailadressen en
telefoonnummers openbaar zijn.
In een recente televisie-uitzending van Zembla werd de afkooppraktijk van het Openbaar
Ministerie aan de kaak gesteld om grote bedrijven, banken een financiële instanties te vrijwaren
van strafvervolging. Zie de uitzending van Zembla van 28 feb 2018. Als gevolg van het weigeren van
de politie in Hoorn van het opnemen van de wettelijk verplichte strafaangifte tegen Hoofdofficier
van Justitie mr. M.J. Bloos van het Functioneel Parket te Amsterdam, hebben de aangevers
besloten om geen dwangsom te eisen, hoewel wettelijk gerechtvaardigd, maar om die aangifte
rechtstreeks bij de Minister van Justitie en Veiligheid te doen aan het loket van het ministerie. Een
korte opstelling van die aangifte citeren wij hier.

Aangifte tegen HOVJ mw. Mr. M.J. Bloos, mr. P.A.M. Staal, OVJ mw. mr. Y.A.
Van der Meer en OVJ mr. T.M. Bosch,
Bovenkarspel 29 maart 2018
Deze aangifte ambtscriminaliteit richt zich tegen HOvJ mw. Mr. M.J. Bloos, mr.
P.A.M. Staal, OvJ mw. mr. Y.A. Van der Meer en OvJ mr. T.M. Bosch, van het
landelijk parket Amsterdam, vanwege het stelselmatig afdekken van ernstige
strafbare feiten van betrokken rechters en raadsheren en officieren van justitie op
grond van artikel 162 Sv, als kennisdrager van strafbare feiten. De strafbare feiten
zijn gepleegd door curatoren en Rabobankbestuurders en zwarthandelaren in meerdere
uitgelokte faillissementen van bloembollenbedrijven in het voormalige arrondissement
Alkmaar. Zie verder de toelichtingen I en toelichting II

Een overduidelijk voorbeeld van onwettige manipulatie en afdekken van strafbare
gedragingen en feiten gepleegd door beëdigde functionarissen is het verslag van o.a.
Robert van de Luitgaarden in zijn boek en videopresentaties over zijn eigen misbruik
als kind. Overal zien burgers die botsen tegen de ondoordringbare muur van
rechterlijke onafhankelijkheid volgens artikel 120 in de Grondwet en het onwettig
negeren van kennisdragers van strafbare feiten om daarvan geen aangifte te doen
door de magistratuur en overheidspersoneel, geeft ook in dit geval de klemmende
noodzaak tot het stellen aan 514 beëdigde leden van de Algemene Bestuursdienst:
Bent u integer? En loyaal aan wat of wie?

Zie de PDF van de presentatie van jouw boek door
mr. Adele Van der Plas en schrijfster Yvonne Keuls:
www.sdnl.nl/problemen-met-de-jeugdzorg-eist-veelslachtoffers-en-is-oorzaak-van-veel-leed.pdf
En ik hoor nog steeds niks over die geplande TROSuitzending. Evenmin over die knaller van F. Veerman
vanwege de atoomspionage vanuit Nederland.
Ik zal 514 leden van de Algemene Bestuursdienst
hetzelfde vragen als aan vicevoorzitter van de Raad
voor de Rechtspraak mr. C.H.W.M. Sterk: Bent

u

integer? En loyaal aan wat of wie? en ook:
https://www.youtube.com/watch?v=GtNufppPpkU&t=146s
Voor mij, R.M. Brockhus (75 jr) zal deze actie een soort eindpunt zijn, omdat dertig jaar vechten
tegen de corruptie bij de overheid nog niets heeft opgeleverd. Gisteren kreeg ik van een kernvriend
een prachtig compliment dat is gericht aan Eric Smit van Follow the Money. Veel buitenland,
minder binnenlands nieuws. Want ook Follow the Money heeft nooit laten blijken iets te doen met
de kennis en bewijzen van fraude gepubliceerd bij de SDN en aangeboden aan FMT; over o.a. het
Spaarfonds voor de AOW en de politieke zwendel daaromheen. Ik wacht met smart op meer
ondersteuningen. Integere leden van de Algemene Bestuursdienst worden met klem gevraagd ook
hun steun aan de actie te verlenen met het laten vermelden van hun naam en mailadres in de
ondersteuningslijst.
Yordy Swarts die de rechterlijke uitspraak heeft gewonnen inzake het onverplicht zijn van de nu
onwettig afgedwongen maandelijks zorgpremie; met als gevolg daarvan ook geen eigen risico van €
385 te moeten betalen bij afwijzing daarvan door de burger. Ook boetes op achterstanden zijn
volgens deze rechterlijke uitspraak niet mogelijk. Deurwaarders kunnen in geval van opzegging van
de ziekteverzekering geen verhaal meer halen bij de uitgeschrevene. Yordy Swarts zal deze zaak op
Facebook ook aanzwengelen. Daar ben ik heel blij mee.
Verder kunnen de mensen die dat willen zelf de mail doorsturen en er een eigen punt daaraan
toevoegen. Ik houd iedereen die dit steunt op de hoogte van de groei van de steun met de vraag:
Bent u integer? En loyaal aan wat of aan wie?

De tactiek en strategie is hopelijk begrepen.
Namelijk het doorbreken van het zwijgen van de media en politici die wel weten maar niks mogen
zeggen. Het gaat niet om een echte gijzeling, want die gaat altijd onaangekondigd plaatsvinden,
maar een uitnodiging aan mr. Sterk om daaraan mee te werken en daarmee zijn integriteit te
bewijzen. De integriteit van mr. C.H.W.M. Sterk is tot nu toe met de correspondentie van Wim
Visser niet bewezen. Klachten over het suggereren van een echte gijzeling slaat de plank helemaal
mis. Het gaat niet om het gijzelen van een topfunctionaris bij de overheid, maar het uitlokken van
vragen in welke vorm dan ook van journalisten. Tot nu toe heeft niemand het gewaagd een vraag
te stellen.
De sleutel tot repareren van de rechtspraak ligt alleen bij de media en nergens anders. Alle overige
instanties zitten klem met zwijgplicht. Je kan zelf weten dat dit zo is, omdat negens gepubliceerd
wordt of besproken in de politiek in het openbaar over wat alle personen die slachtoffer
menen te zijn van de rechtspleging zelf kunnen vaststellen, dat er nooit over gesproken of
gepubliceerd wordt. Zie daarvoor de onthullingen van dr. Johan Oldenkamp.

Natuurlijk kunnen wij de gijzeling vervangen door mr. Sterk een uitbundig diner aan te bieden om
met hem in contact en gesprek te komen. Maar al decennialang heeft geen enkele poging van wie
dan ook ertoe geleid dat bijv. artikel 120 uit de grondwet is geschrapt. Ik ben zelf ook slachtoffer
van juridisch gezwendel tot aan het gerechtshof aan toe, maar daarover praat ik weinig. Bij TROSOpgelicht was ik hoofdslachtoffer van juridisch gezwendel door advocaten. Die uitzending met 1,6
miljoen kijkers is uit het openbare archief van TROS verdwenen. Ik heb die wel, en geef ‘n intro van
de uitzending die met mijn camera is gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=Pljew-Cz3ko
Conclusie: wanneer iemand een beter idee heeft om het stilzwijgen van de zwakste schakel, de
media, te doorbreken, dan doen we het anders.
De verbijstering slaat toe wanneer de onthullingen van dr. Johan Oldenkamp betrokken worden bij
de vraag over de integriteit van de magistratuur, en met name de vraag aan de vicevoorzitter van
de raad voor de Rechtspraak mr. C.H.W.M. Sterk, met verwijzing naar de correspondentie die de
heer Wim Visser had met mr. C.H.W.M. Sterk als vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.
Zie: www.sdnl.nl/wim-visser-met-secretaresse-de-zeeuw-baijens-van-mr-bakker.pdf
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