
Aan de Sociale Databank Nederland 
 
t.a.v. Rob Brockhus  
 
Bij deze geeft Rietveld aan met de laatste misdaad die rechtbank-terroristen te Amsterdam 
hebben kunnen toepassen, in de van zaken (BOUWMEESTER - WOONZORG - Amstelveen 
versus R.A.A. Rietveld) waarbij ondergetekende zal zorgdragen dat deze pagina zonder ook 
maar een letter te verwijderen tot jaar 2090 wereldwijd op internet te lezen zal zijn. Mensen 
rechten, danwel rechtsverkrachters moeten direct door de hoogste onderzoeksinstantie tot 
op het bot worden ondergezocht door de dhr. H. Hummel van de landelijke rijksrecherche. 
Verder ook nog door een zeker Westerbecke van het Landelijk Parket, maar ook en speciaal 
Mr.  F.C. Bakker van de Raad voor de Rechtspraak. Al deze functionarissen zijn zeer goed op 
de hoogte van de misdaad in lengte van ruim 15 jaar die is afgedekt dan wel toegepast om 
ambtenaren, als rechters werkzaam bij de Nederlandse overheid, als personeel van de Rabo 
Bank, die medeplichtig waren bij het vernietigen van het vermogen van ca. 80 Bollenboeren, 
waarbij rechters door valselijke vonnissen, als herstelvonnissen bewijzen dat zij in duo of trio 
ruim 80 Bollen Boeren van zeer bemiddeld komaf de schuldsanering in hebben gesloopt.  Dit 
naast de zaken van R.A.A. Rietveld en gezinsleden op Bali, die zij net als Rietveld zelf vrijwel 
letterlijk het graf in gesloopt hebben. Ja toch mr. R.H.C. van Harmelen, u als Kantonrechter, 
(als titel) beschouw ik u met mijn kwalificatie als rechtbankterrorist. Zie daarvoor uw valselijk 
vonnis in zaak Woonzorg - Amstelveen - Rietveld, rest zij geen verdere tekst nodig. 
 
 
Dat de door ondergetekende ernstig corrumperende rechters - hoofdofficieren van Justitie - 
rechercheofficieren van Justitie als Officieren van Justitie, om te eindigen bij het corrupte 
politiekorps als van NH-N te Alkmaar. Daar in tegen is het Politie Korps Amstelland - Osdorp - 
Meervaart uiterst correct, waarbij Inspecteur Politie R. Derogee, dan wel zijn collega's van 
Dijk een uitzondering zijn. Zij zijn goed op de hoogte van hoe het zit met misdrijvenscenario 
Gemeente Amsterdam - Gemeente Castricum - UWV en mensenrechten schendende lieden, 
als deurwaarders, met als hekkensluiter het ministerie van Buitenlandse Zaken.  
Zie hieronder per categorie deze bewijsbare misdrijvenplegers als de afdekkers daarvan, die 
in lengte van jaren niet alleen partijdig waren, maar ook partij zijn geweest met jarenlang 
misdrijven plegen, of te laten plegen in zaken W. Visser, dhr. K. Dekker als Bollen Boeren, en 
in de zaken van en rond R.A.A. Rietveld. Te walgelijk voor woorden erover te schrijven. Men 
komt maar eens kijken in de 350 ordners van ondergetekende en W. Visser - Bollenboeren. 
Alleen krijgen jullie niet nogmaals de kans om deze weg te roven uit mijn huis, met deze 
verbeurt te verklaren en deze dan te verbranden in de vuilverbranding van Amsterdam. Ja 
toch (Steensma - Mud - Steenbrink - Streefland - Plooi met ene Teeven) laatst ook in zaak 
Hattummerbroek met K. H. etc! 
 
Hoogachtend  
 
Rietveld Amsterdam   
 
 
 
 



Rechters:  
 
*** E.J. van der Molen - Voormalig President van de rechtbank Alkmaar Noord-Holland. 
** Phillippart - Voormalig President bij de rechtbank Maastricht. 
* Eradus - Voormalig President bij de rechtbank te Amsterdam, zie Hattumerbroek - v.d. 
Emst e.a. individu! 
*** H.A. Schotman - voormalig rechter te Alkmaar, nu in Haarlem. 
*** M.C. van Rijn - rechter te Alkmaar. 
* B. Liefting Voogd - rechter te Alkmaar. 
** W.J.J. Beurskens - rechter te Maastricht. 
* E. Dorskens - rechter te Amsterdam. 
* E. Bonga - Sigmond rechter te Amsterdam. 
* Kanton rechter van Buiten - rechter te Amsterdam. 
** R. H. C. van Harmelen - kanton rechter en meer, te Amsterdam, als verbonden zijn aan 
Paleis v Justitie. 
 

Hoofdofficieren van Justitie  
  
H. Hofstee - Landelijk Hoofdofficier van Justitie 
Mr. Bloos - Hoofdofficier van Justitie Functioneel Parket 
B.W. Streefland voormalig Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar 
Den Hollander voormalig Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar  
B. Steensma - hoofdofficier van Justitie te Haarlem - NHN 
Steenbrink - Waarnemend Hoofdofficier van Justitie Haarlem - NHN   
De Bruin - Voormalig officier van Justitie te Haarlem 
R. Mud - Officier van Justitie te Alkmaar - Haarlem - NHN  
 

Recherche Officieren:   
 
mr. G. van Zeben de Vries ingehuurd Recherche Officier van Justitie uit Den Haag om 
Rietveld zijn zaak bij het CRvB tegen UWV Misdrijven plegers opzettelijk tot op bot te 
verkrachten. 
mr. M.A.L.A.M. van der Heijden uit Haarlem om na vele jaren nu de zaken van W. Visser - 
Bollen Boeren - Klaas Dekker te verwisselen opzettelijk met die van Rietveld, en kom maar 
op Steensma - Steenbrink - R. Mud etc. Rietveld met Visser maken jullie tot op het Bot al op 
document, en meer!     
 
 

Politiepersoneel:  
 
Proost - Politie werkzaam Alkmaar - Heiloo - Haarlem 
V/d Broek - Politie werkzaam Alkmaar - Heiloo - Haarlem 
Mouthaan - Politie werkzaam Alkmaar - Heiloo - Haarlem  
J. Lantinga - Politie te Alkmaar – NHN, zie misdaad 28 - 07-  2017 
Mw. Hogendijk Politie te Alkmaar – NHN, zie Misdaad 05 - 05 - 2016 
P. Kloosterman Voormalig Politieambtenaar Castricum - Duinstreek, NHN  
J. Schipppers Politieambtenaar Politie Alkmaar - NHN   



  
 

Buitenlandse Zaken:  
 
M. Rutte - President 
 

Minister: 
 
Verhagen Voormalig minister van Buitenlandse Zaken  
ir. L. Klijnsma - Hoof consulaire zaken Dutch Ambassade te Jakarta  
Mw. M. Kwee - Medewerkers onder Klijnsma te Jakarta  
Mw. Supit – Medewerkster onder Klijnsma te Jakarta 
T. Martens - Werkzaam onder Verhagen - Buitenlandse Zaken te Den Haag  
Mw. Assenbroek - Werkzaam onder Verhagen - Buitenlandse Zaken te Den Haag   
 

Advocaten:  
 
Mrs A.P. Maes - Dommerholt van Dijk - Lexman Advocaten te Zwolle - Apeldoorn  
G. Spera - Spera - Lie - Sigmond Advocaten te Heerlen, zaken Koch - Amro Bank - FIOD - 
Rietveld   
I.P. Sigmond - Heerlen, advocaat in zaken H. Wijffels - Rabo Bank - Rietveld - Bollen Boeren - 
W. Visser - K. Dekker - P. de Groot met overige ruim 70 Bollen Boeren, zie tevens rechters 
met *** als Hoofdofficieren als Politie met *** alle ernstig corrumperend rechter etc. ook in 
zaken W. Visser - Bollen Boeren met in duo zelfs valselijk zijnde herstelvonnis uit te spreken 
in beide nachtmerrie in lengte van jaren met zelfs dodelijke slachtoffers, afgedekt door E.J. 
van der Molen. 
P. Klokkers, advocaat te Amsterdam - Zuidoost. 
Castelijns Advocaat te Alkmaar.  
Sweens Advocaat - Curator te Alkmaar, ook in zaken W.P.M. Visser, met overige 
rechtsverkrachters op deze Pagina vermeld door Rietveld! 
A.M. Koopman te Alkmaar, zie vreselijke bewijslast over deze advocaat in Zaken met UWV - 
Rietveld. 
V/D Assum / Mulder Advocaten - Storkstraat te Leusden. Deze tezamen met drs. van den 
Manders - Deurwaarder als UWV misdrijvenplegers verantwoordelijk voor dode als bijna 
dodelijke slachtoffers in zaken Rietveld in samenzwering Constructie met individu all op deze 
pagina door Rietveld gebrandmerkt, met nog toe te nemen de komende weken!  
 

Deurwaarders: 
 

Mensen rechten - Schendend, met wel tot aan detail bewijsbaar 😠 
Jongejan Wisseborn Tuig uit Harderwijk - Zaak Bouwmeester - Woonzorg - Rietveld  
VAN DER MEER & PHILIPSEN - Tuig - oplichters te Alkmaar. 
S. Baldinger Tuig - oplichter te Alkmaar. Zie documenten van Advocaten nota bene!  
Groenewegen te Amsterdam, met Partner (45.000 misdaad, sorry voor het ongemak etc.)! 
De Kluijver te Alphen aan de Rijn (4 A4 vol geschreven met corrupte Bank individu plus 
handtekening)! 



Van Dijk Scherpenzeel Hubens Tuig (drs. van der Manders in het bijzonder) te Amersfoort, 
verantwoordelijk voor dode als bijna dode mensen - gezinsleden op Bali, als Nederland!  
Snijder - Beverwijk 
E.a. deurwaardersgespuis! 
 
Tot slot Mensen rechten schenden (de) UWV-misdrijvenplegers over lengte van ruim 15 jaar 

zijn 😠 
 
Bruno Bruins - Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur UWV nu als (Minister werkzaam te 
Den Haag) zie de Strafaangiften van Rietveld tegen deze persoon, tevens! 
Joop Linthorst - Voormalig Voorzitter - oplichter bij UWV, zie zijn maandelijkse declaratie via 
Tv-programma, als taal nog teken geven op Nood melding! 
S. Bos - UWV te Alkmaar (dit individu rijp voor Vogelzang gezien de door haar gemaakte 
documenten).  
A. Monsch - UWV te Sloterdijk en overige misdrijven plegers hieronder in UWV lijst vermeld 
al jaren in de Cel hadden moeten zitten wegens ernstige Mishandeling, met de dood, of bijna 
dood erop volgend) EN OOK NIETS MINDER!   
L. Howell - UWV te Sloterdijk 
R. Saltzherr - Verleden UWV Sloterdijk 
P. Boudewijn - Verleden UWV te Sloterdijk  
De Nes - UWV te Alkmaar  
Mw. IKud - UWV te Alkmaar 
M. Pronk - UWV te Alkmaar 
J. Hovestad - UWV te Alkmaar 
J. v.d. Heuvel - UWV te Amsterdam - Slotervaart  
 
Deze schandpaal is door Rietveld in 30 minuten gemaakt, en zal zeer zeker door 
ondergetekende Wereldwijd tot jaar 2080 op Internet ingevoerd gaan worden, met alle van 
cruciaal belang zijnde Bewijslast eraan toegevoegd! 
 
Rietveld  
Amsterdam    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


