Castricum, december 27-12-2014.
Aan zijne Majesteit Koning Willem Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
Betreft: Verzoek tot oneervol ontslag als herhaling daarvan m.b.t. het schenden van Art. 162 Strafvordering
door enkele met koninklijk besluit benoemde rechters en raadsheren.
Dit mede als gevolg van de tv-uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 28 nov 2014, 17:56.
Gerechtshofpresident mr. F. van der Winkel deed strafaangifte tegen ambtenaren van het ministerie van
Financiën die als kennisdrager van strafbare feiten weigerden de verplichte verklaring af te geven in een
rechtsprocedure. Drie Tweede Kamerleden, J. Recourt, W. Koolmees en P. Omtzigt onderschreven de
wettelijke verplichting om aangifte te doen indien een beëdigde functionaris kennis heeft van strafbare
feiten die gepleegd zijn door een andere beëdigde persoon.
In dit geval vijf rechters, inclusief voorzitter Wrakingkamer bij de rechtbank Noord Holland in Alkmaar: mr.
R.L. Saarloos, mr. A.F. van Hoorn, mr. M.S. Lambo, mr. M.C. van Rijn, mr. Liefting-Voogd .
Zie de bijlagen van de werkwijze van de voorzitter Wrakingkamer mr. R. Saarloos van 11 december 2014.
Vandaar deze cruciale herhaling van mijn verzoek voor oneervol ontslag, omdat de bewijsbare niet te
controleren rechtelijke macht zich gedragingen kunnen permitteren net het schenden van Mensenrechten
als dictator. Ook verzocht ik de volks vertegenwoordiging in te grijpen, met in ieder geval ook vragen te
stellen aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit vanwege mijn verzoek om een oplossing te vinden voor
het jarenlange drama van ontrechting en ronduit crimineel gedrag van beëdigde functionarissen bij
Buitenlandse Zaken, het UWV, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst met strafbare feiten als:
Een poging tot doodslag (ex art. 287 Sr.); afpersing (ex art. 311 en art. 317 Sr.), diefstal ( ex art. 310 Sr.),
valsheid in geschrift (ex art. 225 en 226 Sr.); knevelarij en samenspanning (ex art. 80 Sr.) en misdrijven
waarbij de algemene veiligheid van personen en goederen in gevaar zijn gebracht (ex art. 173a en 173b Sr.).
Verder deelname aan een criminele organisatie (ex art. 140 Sr.), etc. Daarnaast ex Art. 160 en 162 Sv.
weigeren aangifte te doen tegen betrokken rechters, raadsheren, advocaten-generaal en officieren van
justitie.
Majesteit, ook de aan u trouw gezworen leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en andere
betrokken personen en instanties breken hun ambtseed en de wet inzake het mensonterende conflict tussen
Rietveld en het UWV als criminele organisatie. Dit in lengte van jaren, danwel met grensoverschrijdende
misdrijven die gepleegd zijn door overheidsinstantie als de Belastingdienst, de gemeente Castricum, door
deurwaarders en ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De samenspanning van overheidsinstanties die ten koste van alles wat een mens en diens familie kan verliezen, hand boven het hoofd zijn
gehouden, is door de rechters te Alkmaar, in samenzweringsverband met Openbaar Ministerie in Noord
Holland te Haarlem bewijsbaar. Waaronder Officier Justitie R. Mud, hoofdofficier van Justitie B. Steensma,
met hun levensbedreigend acties met bijna dodelijke afloop, waaronder ondergetekende R.A.A. Rietveld.
Alle bewijslast op foto’s en video’s, en opgenomen gesprekken, mails en sms-berichten tussen Buitenlandse
Zaken en Nederlandse ambassade te Jakarta, plus de glasheldere zaak met schadeclaim via de advocaat van
ondergetekende te Jakarta in 2009, Prof. drs. mr. O.C. Kaligis. Ook in deze zijn alle bewijzen, inclusief de
schadeclaim richting de Nederlandse Staat opvraagbaar.
Ik laat het hier nu maar bij, maar kan alles bewijzen met mijn archief waar de overheid al jaren achteraan zit
om dat in handen te krijgen en in de doofpot weg te werken. Vandaar mijn klemmend verzoek tot oneervol
ontslag van de betrokken functionarissen!
Hieronder mijn eerste verzoek aan u; en ik verwacht en eis ook van de minister een reactie !

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

Majesteit,
Als gedaagde voor de rechtbank in Alkmaar op 20 november 2014, werd de rechter gewraakt die weigerde de
wet en ambtseed aan u te respecteren, en als kennisdrager van strafbare feiten, die zijn gepleegd door andere
beëdigde functionarissen, daarvan aangifte te doen bij politie en/of Justitie, hoewel wettelijk verplicht,
waarmee deze rechter zich boven de wet stelde en de ambtseed schond.
Zoals uw weet wordt een rechter benoemd door de Kroon en is het dus uw verantwoordelijkheid om te
beslissen een niet-functionerende rechter of raadsheer die zowel de wet, grondwet en ambtseed negeert, deze
met oneervol ontslag uit zijn/haar functie te zetten. Dat is hier duidelijk het geval.
Op 26 november ontving ik van de rechtbank Alkmaar het bericht dat de wraking was afgewezen en dat de
zitting ondanks de schending van de wet m.b.t. Art.162 Sv en de ambtseed alsnog zal worden voortgezet. Dat in
feitelijk onmogelijk, omdat een niet goed functionerende ambtenaar, in case een rechter, de wet, de grondwet
en de ambtseed niet moet kunnen schenden en een rechtsprocedure leiden die niet gestoeld is op zijn/haar
door de Kroon benoemde rechtspositie.
Aangezien Nederland als enige natie in de Europese Unie geen Grondwettelijk Hof heeft en evenmin een Hof
van Cassatie, is willekeur en onrechtmatige rechtspraak helaas nog steeds mogelijk. Met alle bewijslast
waarover ik beschik kan ik aantonen dat misbruik van bevoegdheden grootschalig aan de orde is en de
integriteit van de rechtspraak de facto niet (meer) bestaat.
Daarom verzoek ik u om per decreet het oneervol ontslag van de betrokken rechters of raadsheren te
effectueren en uw minister van Veiligheid en Justitie opdracht te geven e.a. in werking te stellen. Aangezien het
belang der Wet ook hier nadrukkelijk aan de orde is, stuur ik van dit verzoek aan u, Majesteit, een kopie naar
de volgende betrokken instanties:
1) De raad van State
2) De Hoge Raad der Nederlanden
3) De Raad voor de Rechtspraak
4) Minister van Veiligheid en Justitie
5) College van procureurs-generaal
6) Tweede Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie
7) Het Europese Hof en de Europese Commissie
8) De Nederlandse Orde van Advocaten
9) De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10) De Expertgroep van klokkenluiders en slachtoffers van onrechtspraak
Hoogachtend,
Ir. R.A.A. Rietveld
De Boogaert 70
1801 GR Castricum

Bijlagen, bewijslast alles opvraagbaar !

