
Gepruttel van een Don Quichotte over: 
Wat beter kan en moet, maar waarover geen lijsttrekker het wil hebben. 
We zetten enkele zaken op een rij: 

1) 485 zelfmoorden per jaar als direct gevolg van rechterlijke vonnissen 
2) 26.000 gijzelingen in de gevangenis per jaar van mensen die te arm zijn een bekeuring te betalen 
3) 485.000 kinderen die opgroeien in armoede. Lees verder: www.sdnl.nl/pdf/mijn-inzet-voor-echt-

democratische-verkiezingen-in-maart-2017-zijn-nog-wel-dezelfde.pdf  
 

Neem nu eens dit bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de 18 jaar slepende affaire rond 
gemeentelijke domiciliefraude en UWV-gesjoemel met levensbedreigende nalatigheid en chicanes van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta op Bali, Indonesië tegen ir. R. A.A. Rietveld. De politieke en 
bestuurlijke rotzooi rond deze corruptiezaak is nog niet ten einde. Minister Stef Blok als opvolger van mr. Ard 
van der Steur zit met de gebakken peren in zijn maag dat hem mogelijk heel zuur kan opbreken. 

 
Van: Noreply@minjus.nl <NOREPLY@minvenj.nl> 
Verzonden: maandag 30 januari 2017 13:41 
Aan: 'ruudrietveldvertelt@hotmail.com' 
Onderwerp: RE: Correspondentie  
  

Geachte heer Rietveld, 
  
U kunt uw correspondentie voorzetten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Directie Communicatie 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 

Begin ticket 

Referentienummer: T1353421 

Geslacht: man 

Naam: Rietveld 

Telefoon: +31685387704 

E-mailadres: ruudrietveldvertelt@hotmail.com 

Contactvoorkeur: Geen voorkeur 

Categoriecode: VENJINHNBOBUI 

Categorieomschrijving: VENJ-Inhoudelijke vraag-naar BO-buiten info 

Vraag: 

Meneer Rietveld heeft eind vorig jaar veelvuldig gecorrespondeerd met (het 

secretariaat van) minister Van der Steur. Meneer is bang dat, met het opstappen 
van de bewindsman, de zaak ernstige vertraging oploopt. Hij wil weten of het 
mogelijk is om de correspondentie met (het secretariaat van) minister Blok voort 
te zetten. Hieronder de voorgaande kenmerken en het meest recent doorgestuurd 
bericht, d.d. 4 november 2016. 
 
Ticket aangemaakt door Bas Gijselhart op 30 januari 2017. 

 
---------------------------------- 
 
 
Onderwerp: Spoedeisend verzoek Interventie door Mr. A. van der Steur in 
samenwerking met Mr. J. Recourt !  ( Red.: Zie overleg met Kamerlid Recourt ) 
 

Vraag:  

Uw kenmerk is E3350550  
 
Geachte Mw. S. Rens, 03 - 11- 2016 . waarvan akte .  
 
Onderstaande regels zijn terug te vinden met compleet overzicht met Linken, 

deze te lezen - toetsen bij :  
( www.sdnl.nl ) ( red.: www.sdnl.nl/rietveld.htm ) 
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Begin ticket 

 
 

(Ir. R.A.A. Rietveld verzoekt minister van der Steur persoonlijk om interventie bij 
corruptie rond het UWV . Documenten die de verwarring bij het UWV illustreren 

m.b.t. zijn WAO-uitkering. Zie ook De Telegraaf ...!  
Dr. J.M. Eustatia uit Curaçao klaagt over corruptie bij de rechterlijke macht en 
advocatuur op de Antillen) (Zie red.: www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm en 

www.sdnl.nl/theo-van-gogh-2.htm ) 
 
Laat U weten dat Vrijdag 04 - 11- 2016 de werkelijke finale datum betreft.  
Hoogachtend Rietveld  

 
ruudrietveldvertelt@hotmail.com  
mobiel : U bekend !  
 
----------------------------------- 
 

Geachte heer Rietveld,  
 
Dank voor uw e-mail. We hebben uw aanvulling op uw eerdere e-mail met 
kenmerk E3350115 doorgestuurd naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Indien er naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst is, 
neemt de betreffende afdeling van het ministerie contact met u op.  
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons 
contactformulier,  
 
Met vriendelijke groet,  

 
Sonja van Rens  
 
---------------------------- 
 
Kenmerken:  

 
E3351430 
 
03/11/2016 09:17:31 
 
ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
 

Spoedeisend verzoek Interventie door Mr. A. van der Steur in samenwerking met 
Mr. J. Recourt ! 

 
E3350550 
 
31/10/2016 09:49:02 
 

ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
 
SPOEDEISENDE AANVULLING t.o.v. reactie van Mw. Lotte Fleuren , 
 
E3350115 
 

28/10/2016 06:32:03 
 
ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
 

Inzake _ Verzoek spoedeisende Interventie door Minister Veiligheid Justitie, 
waarvan akte , 

Einde ticket 
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Dag Bas Haan, compliment voor opnieuw een ‘Pulitzer’-artikel over de belastingdienst en de verontwaardiging 
van mr. Van der Winkel. Je weet dat ik wat correspondentie met gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel 
heb gehad, die nog niet is beëindigd. Maar om toch nog even terug te komen op die zaak van het Zwartboek de 
Eese dat ik samen met Fons Fennis bij jou op de redactie van NOVA heb achtergelaten, verwijt jij nu ambtenaren 
van de Belastingdienst wat jijzelf ook hebt nagelaten: namelijk medianieuws maken over fraude op een 
bungalowpark in Steenwijk. Ik herinner mij nog goed jouw uitspraak: “Ja, wij weten dat in het hele land bij 
notarissen wordt gezwendeld, maar pas wanneer of de belastingdienst, of het Openbaar Ministerie bewegen, 
pas dan doen wij dat ook. Eerder niet!”.  
 
Dus Bas, probeer ik opnieuw met complimenten aan jou en vooral aan mr. Fred van der Winkel, met wie ik een 
redelijke correspondentie heb gehad, om gesjoemel bij overheidsinstanties, zoals Financiën, de Belastingdienst 
en de FIOD, naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM), om haring of kuit te krijgen over wat er werkelijk aan 
de hand is. Wat betreft de Belastingdienst die nu onder het vergrootglas ligt kan ik jou en de redacties van alle 
kranten en omroepen informeren over de grootste boekhoudfraude die ooit in Nederland plaatsgevonden 
heeft, maar waarop de FIOD als onderdeel van de Belastingdienst mij verklaarde, dat zij geen mandaat hadden 
om strafrechtelijk en fiscaal onderzoek te doen naar die fraude van 50,9 miljard eurootjes. Ik heb de bewijzen 
daarvan op het congres van de FNV aan Jetta Klijnsma overhandigd. Je weet wel, het spoorloos verdwenen 
Spaarfonds voor de AOW. En jij weet als geen ander dat de consequenties daarvan draconisch zijn m.b.t. de 
betaalbaarheid van de AOW-premie voor de werkenden van over 7 tot tien jaar en voor de dan met pensioen 
gaande burgers. Ik heb dat alle gemeenteraden in Nederland laten weten, zoals je kunt zien in mijn voorstel tot 
voorlichting aan de gemeenten: www.sdnl.nl/pdf/zorgtaken.pdf.  
 
Je hebt aan mij een verplichting vind ik, omdat jij als kennisdrager van strafbaar gesjoemel met zwart geld, en 
vervalsing van notariële aktes ondanks het aangeboden Zwartboek de Eese, niets hebt ondernomen om die 
zwendel op o.a. bungalow- en vakantieparken boven water te tillen. Neem de manipulatie van de rechtspraak 
die werkelijk spraakmakend is bij en door personeel van Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel zelf. Een 
duidelijker gesjoemel in de rechtspraak met als achtergrond de faillissementscarrousel op vakantieparken, was 
het totaal corrupte hoger beroep in Arnhem waartegen ir. R.A.A. Rietveld strafaangifte heeft gedaan tegen de 
advocaat-generaal en de voorzitter van het Hof. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm. Dus Bas, er is nog 
wat poetswerk te verrichten, mede in de richting van de Tweede Kamer waar de meeste Kamerleden serviele 
zwijgers zijn en stemvee om nog geen deuk in een pakje boter durven slaan.  
 
Neem alleen maar het afgedwongen rondetafelgesprek over het creëren van nieuw geld uit het absolute niets. 
Je hoort er niets meer over, terwijl dat de essentie is van de economie, voor de werkgelegenheid, welvaart en 
het welzijn. Daarom heb ik een Kamermotie voorbereid die het manco van de welvaart en welzijn van miljoenen 
mensen in beeld brengt, maar waarover ook de commissie Grashoff, die onlangs een rapport publiceerde, de 
plank misslaat wat betreft het ontbreken van welzijn en welvaart voor miljoenen, dat compleet werd vergeten. 
Behalve pleiten voor een meer brede definitie van welvaart dan alleen het BNP dat zo slecht verdeeld wordt. 
Daarom ben ik aangenaam verrast met het nieuwe boek van Arnold Karstens onder de titel “Journalist te koop”. 
Ik heb het boek gekocht en zal met die echte durfallen die in dat boek genoemd worden contact opnemen.  Ik 
zoek al heel lang een paar journalisten die niet te koop zijn, maar hun onderzoekswerk durven uitvoeren.  
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En die mis ik compleet Bas. Daarom ben ik toch heel blij met jouw optredens, eerst met de toen verzwijgende 
ambtenaren van Financiën waartegen mr. A.R. van de Winkel strafaangifte heeft gedaan, (goed journalistiek 
werk), later het bonnetje van Teeven en nu weer het gesjoemel van de Belastingdienst. Mij gaat het om het 
oplossen van problemen, en niet om wraakneming of beschadiging van nalatige personen, hoewel de verleiding 
wel groot is. Dus als jij met de redactie van Nieuwsuur ook de lopende zaak van de heer R. Kluun wilt oppakken, 
die ook in het parlement onder het tapijt wordt geschoven over de faillissementsfraude waar ca. twee miljard 
euro per jaar aan de strijkstokken van curatoren blijft hangen, dan doe je iets goeds. De heer R. Kluun heeft 
gisteren bezoek gehad van ‘n psychologe die onderzoek moest doen in opdracht van de officier van Justitie in 
Maastricht om te bekijken of de man voor eeuwig de mond gesnoerd kan worden met opsluiting in een TBR-
kliniek. Laat even weten of je deze stinkende zaak wilt oppakken. 
 
M.v.g. 
  
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227, 1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl                             
 

Huizen, 26 april 2016 
 

 
 
Gemiddeld plegen Kamerleden als ‘volksvertegenwoordiger eedbreuk bij fractiediscipline en ruggenspraak 
 

Addendum per 28 januari 2017 
 
1)  Dag Bas Haan, compliment voor opnieuw een soort Pulitzer-artikel over de belastingdienst en de 

verontwaardiging van mr. A.R. van der Winkel. 

2)   Kustaw Bessems tweet dat de commissie Oosting uitstekend overweg kan met doofpotten. 

3)  Op de valreep wil ik daaraan toch een kleine bijdrage leveren. Hoewel je stoïcijns blijft zwijgen 

over wat wij samen hebben kunnen vaststellen, 
 

Mijn speculatie over de Teevendeal 
 
Er is nog steeds de vraag van: het WAAROM van die Teevendeal?  
Welk bewijs van een grof schandaal had Cees H. in zijn bezit dat zo 
beschadigend is dat hij alles kon eisen?  
 
Ik vermoed dat een groot schandaal boven deze affaire hangt dat niemand die essentiële vraag mag, 
durft of kan stellen zonder niet zelf slachtoffer te worden van wraakneming door de elitaire club van 
kennisdragers. Ik verbind puur speculatief enkele zaken aan elkaar die mij opvielen n.a.v. ervaringen 
en interviews op Heerlijkheid de Eese van Jonkheer Mr. Dr. H.A. van Karnebeek. Zie daarvoor op: 
www.mstsnl.net/eese/fennis-toelichting.htm, het park waar koningin Beatrix regelmatig paardreed.  
 
Omdat dhr. F. Fennis en ik daar opnamen maakten over gesjoemel met illegale bouw, zwart geld, 
belastingontduiking en valsheid in geschrift met notariële aktes, kregen wij informatie over het 
vrijgezellenfeest van toen nog prins Willem Alexander op de Heerlijkheid de Eese in het Landhuis op 
het landgoed. Op zich niets mis mee, maar wel dat na dat feestje de AIVD bij de lokale fotograaf alle 
filmpjes in beslag had genomen.  
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Dit kennelijk om te voorkomen dat beeldmateriaal openbaar zou kunnen worden over wat er zich in 
dat mooie gebouw had afgespeeld. Tamelijk logisch, en dus extreem ‘gevoelig’ voor misbruik van dat 
materiaal.  Daarover zwijgen is hetzelfde als Teeven en Opstelten en van der Steur deden; en het 
parlement en mediacircus dat ook deden: zwijgen!! 
 
Nu komt mijn speculatieve combinatie over het bijzondere gedrag van Fred Teeven van het OM en 
de strafzaak van Cees H. die op wonderbaarlijke wijze zoals in het boek van Bas haan uit de doeken 
wordt gedaan, behalve dit essentiële aspect. Cees H. kreeg van Fred Teeven kwijting van een deel 
van zijn gevangenisstraf (hij overrulet de rechter) en kreeg, daarnaast van de drugsmiljoenen van 7,1 
miljoen (gulden) met een kleine afdoening van 750.000 witgewassen geld van 4,7 miljoen uitbetaald. 
Hij mocht die houden en daarvan als ‘n vorst in het buitenland genieten. Mijn speculatie zit hierin 
dat Cees H. op een of andere wijze bewijsmateriaal in handen had; en dat aan Fred Teeven duidelijk 
maakte, waardoor hij vrijwel (voor Volk en Vaderland) direct het gevang mocht uitlopen met zijn 
witgewassen geld. Dit zelfs via de bankrekening van het OM.  
 
Wouw, als dat allemaal waar is, dan komt er nog veel meer uit de gifbeker voor Halbe Zijlstra 
druppelen. Want niemand heeft tot nu toe Fred Teeven rechtstreeks bevraagd naar de gang van 
zaken. En evenmin heeft iemand vragen gesteld over de kern van de zaak, namelijk het waarom van 
die deal; en niet het volstrekt ondergeschikte bonnetje met die vermelding van die 4,7 miljoen. Maar 
er zijn nog meer geheimzinnige zaken die de integriteit van de rechtspraak aantasten. 
 

Zoals: Dit n.a.v. ons gesprek met AIVD-agent Jan Veldman over ons al dan niet gevaarlijk zijn voor 

de veiligheid van de Staat der Nederlanden en de naarstige naspeuring van het trio R.M. Brockhus, 
K.H. de Werd en R.A.A. Rietveld naar bewijsbare corruptie in het rechtssysteem van ons eigen land. 
Er komt nog veel meer bagger boven water inzake de rechtspleging in Nederland. Zie: 
www.sdnl.nl/antwoorden-vijf-euro-actie.htm. 

 
Senior-inspecteur Jan Veldman van de AIVD verklaarde na een prettig gesprek van ca. 1,5 uur in Café 
Het Sluisje in Amsterdam-Noord openhartig dat hij ooit in opdracht van de regering was uitgezonden 
geweest naar de Overzeese Rijksdelen, om onderzoek te doen naar corruptie in ‘t overheidsbestuur 
ter plaatse. Maar hij verklaarde ons ook en gedrieën, dat het niveau van corruptie in Nederland 
identiek is aan die van Suriname en de Antillen. Het gesprek was zo ontspannen met zijn vraag of wij 
gevaarlijk waren voor de veiligheid van de staat door bommen te laten ontploffen; wat wij ten 
stelligste ontkenden. Wij willen precies volgens de wet handelen en overheidsinstellingen dwingen 
openheid te betrachten m.b.t. gezwendel in de rechtspraak, het notariaat, de advocatuur, het UWV 
en deurwaarderskantoren. Kortom, wanneer wij over bommen spraken waren dat alleen de zure 
bommen uit de supermarkt.  
 

Zoals nu het geval is, zal de opvolger van minister Ard van der Steur een zware dobber krijgen om de 
echte oorzaken van het disfunctioneren van de rechtspraak en politieke machinaties te moeten 
aanpakken. Voorwaar, geen sinecure, ook niet voor de ervaren en stoïcijnse minister Stef Blok, ook 
weer van de VVD, die het cordon sanitaire rond deze affaire gesloten denkt te houden. Ik zal Bas 
Haan via Nieuwsuur mijn bevindingen toezenden als aanvulling op zijn boek. 
 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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