Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal
Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag
Castricum, 23 december 2014
T.a.v. de Kamerleden Recourt, Koolmees en Omtzigt
Geachte Heren J. Recourt , W. Koolmees en P. Omtzigt,
Moge ik de wens uitspreken dat het voor u heren, werkzaam voor de Kamercommissie voor Veiligheid
en Justitie in het parlement, dat het duidelijk is dat niemand weg kan lopen voor de cruciale stap die is
genomen door mr. F. van der Winkel, president van het Gerechtshof te Leeuwarden m.b.t. Art. 162 Sv.
U weet allen in de Tweede kamer dat door u onverwijld aangifte dient te worden gedaan van strafbare
feiten die zijn begaan door overheidsinstanties als het UWV - Buitenlandse Zaken - advocaten en ook
deurwaarders. Bij Nieuwsuur is dat door president F. van der Winkel naar buiten gebracht met Art. 162
Sv, zoals de wet dat eist bij vastgestelde ambtelijke misdrijven, gepleegd door beëdigde functionarissen.
Dit naast mijn bezoek aan mr. J. Recourt in de Tweede kamer: www.sdnl.nl/rietveld-aan-recourt.htm.

Commentaar van de Sociale Databank Nederland
L.s.,
Wat kan de reden zijn dat ir. R.A.A. Rietveld door Justitie op deze wijze wordt gecontroleerd,
maar nog niet is afgeschoten en vermoord?
Antwoord: Het geheime dossier waarover ir. Rietveld beschikt dat voor de overheid een dramatische
onthulling inhoudt van frauduleus en crimineel handelen t.o.v. zaken die verband houden met wat
Rietveld noemt de Campingmaffia. Men heeft er alles aan gedaan om achter de verblijfplaats van dat
geheime dossier te komen en zelfs met crimineel handelen vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken
in Den Haag en de ambassade in Jakarta, door onthouding van medicatie wegens trombose en Parkinson
en hem volstrekt onverantwoord na negen maanden opsluiting in ‘n uitzetcentrum te repatriëren. Dit met
ontneming van elke financiële ondersteuning vanuit het UWV, maar hem met ‘n eersteklas ticket op een
vliegtuig zette, betaald door de overheid, waarbij ‘n levensgevaarlijks situatie ontstond m.b.t. trombose.
Onlangs is met een in elkaar gezette truc de heer Rietveld met een beschuldiging van smaad en laster in
zijn woning door de politie ondervraagd over zijn aantijgingen tegen personen en instanties, waarvan hij
zegt daarvan onomstotelijk bewijs te hebben. Daarbij werd zijn laptop door de politie voor ‘onderzoek’
meegenomen. Overigens is er hard bewijs van rechterlijke zwendel in zijn zaak, waarvan ir. R. Rietveld
aangifte heeft gedaan tegen de voorzitter van het Gerechtshof in Arnhem en tegen de advocaat-generaal.
Zie de aangifte en daarna ook zijn interview.
Na een protest van zijn advocaat m.b.t. het volstrekt onnodige in beslag nemen van de laptop werd deze
in grote haast teruggebracht vanuit Den Haag met een speciale koerier, maar waarbij men kennelijk een
blunder beging, door een elektronische spion die op de laptop was geplakt niet te verwijderen. Zoals de
foto’s aangeven was die RIF-chip onder een wit plakbandje verborgen, zodat men bij Justitie, AIVD,
OM en andere organisaties met de blanke billen bloot moet m.b.t. een verklaring voor het handelen van
de overheid. Art. 162.Sv gaat hier een doorslaggevende rol spelen zoals in Nieuwsuur werd getoond.

Zie: www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm

Mijn Commentaar.
R. van Der Tak - Politie Den Haag, zowel R. Mud - Officier van Justitie te Noord-Holland o.a.
Welk misdrijf is ten uitvoer gebracht in samenzweringsverband tussen de Politie Den Haag, zowel
het Openbaar Ministerie in Noord Holland. Wat is er in - op mijn Laptop geplaatst mr. van der Tak?
Zie summier de reeks bijlage danwel de beperkte fotoreeks . De volgende serie bevat nog veel meer
belastend materiaal, als zijnde ACQUIRED: Alles is nog niet verworven maar we zitten al op de weg
van de raadpleging ?
Welke raadpleging R. van der Tak zowel R. Mud? Gezien de heimelijke tekst in de bijlage bijgestuurd
(QUA werkwijze van onderstaande elektronica, zowel de werkwijze van Politie Den Haag) moet men
bij het Openbaar Ministerie niet denken dat men aan Rietveld een of andere gekke Henkie heeft. En
van der Tak in de auto van Castricum naar Den Haag al door mij is medegedeeld dat hij een kluif zou
krijgen m.b.t. verdere misdrijven tegen ondergetekende ! Waarvan akte !
Dit zal eenzelfde kluif zijn als die mr. E.J. van der Molen (President rechtbank Noord-Holland voor
Rietveld in petto had) gezien zijn opmerking in 2003: “Meneer Rietveld als u ons systeem aanvalt,
krijgt u daaraan een vette kluif”. Komend jaar gaan de Nederlandse Burgers in ieder geval vernemen
wie de grootste kluif aan Imagoverlies gaat krijgen, en dat betreft kluif 1, De 2e kluif is in de maak !
Mr. R. Mud - Officier van Justitie Noord-Holland: de komende Kerstdagen hebt u in ieder geval de
tijd te gaan bedenken hoe u toch nog Officier van Justitie kunt blijven, naar aanleiding van uw
............ scenario, en ........ over jaren . U, mr. R. Mud mag de juiste woorden in vullen op de puntjes.
Goed notitie nemen van de eerste summiere bijlagen die door mij, ir. R.A.A. Rietveld de Wereld in
worden geslingerd, en wel op het juiste tijdstip. Deze mail gaat in eerste instantie door de gehele
rechtspraak, medische wereld en meer mr. R. Mud !
Met van toepassing zijnde hoogachting, ir. R.A.A. Rietveld

