
Rechtbank Amsterdam          15 juni 2017 
Parnassusweg 220 (Toren E)  
1076 AV Amsterdam   
  
Inzake: dossiernummer 17050499 
 
Geachte voorzitter van de rechtbank, zowel Kantonrechter rechtbank Amsterdam. 

Op 20 juni 2017 ben ik opgeroepen om te verschijnen in kortgeding bij de rechtbank in Amsterdam. 
Dit, wegens het niet betalen van de huur voor een woning in Amsterdam. Vandaar kom ik met 
enkele saillante aspecten die de rechtspraak betreffen. Zoals ik ook aan de rechtbank heb 
medegedeeld, zijn er vragen over de bevoegdheid van rechters en raadsheren m.b.t. het uitoefenen 
van rechtspraak zoals in dit geval. Artikel 120 van de Grondwet, waarop u een eed hebt gezworen bij 
uw aanstelling, correspondeert niet met de beschermende regelingen en wetgeving zoals die zijn 
vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen. Uw functioneren correspondeert niet met 
de Rechten van de Mens, want uitsluiting van de toetsing van een vonnis aan de Grondwet. Dit 
Laatste aspect hebben een aantal van uw voorgangers zeer zeker bewezen? 

Zoals u met het lezen van mijn pleidooi en verklaringen m.b.t. het gedrag van het UWV tegen mijn 
persoon hebt gezien, stel ik vast dat bewijsbaar is dat ook collega’s van u in een aantal gevallen niet 
alleen partijdigheid hebben getoond, maar zelf deel uitmaakten van de tegenpartij; in die zin, dat in 
de rechtspleging met art. 120 elke reflectie naar  beschermende wetten en artikelen in de Grondwet, 
deze worden tenietgedaan met vonnissen waarbij geen reflectie wordt gebezigd vanwege artikel 120 
in die Grondwet. Daarmee is uw onbevoegdheid als beëdigd rechter bij grondwet aangetoond. 

Ik wil dus voorkomen dat ook in deze zaak het belang van een grote partij tegenover de kleine 
burger uitmondt in een vonnis dat volstrekt voorbij gaat aan art. 162 Sv. Dit met betrekking tot de 
wetenschap en kennis die u hebt in al die zaken, waarbij het recht van mij, de burger wordt 
geschonden. Punt twee, dat op basis van diezelfde uitsluiting van recht met art. 120 in de Grondwet 
uw functie van rechter in een rechtsprocedure niet spoort met de grondwet waarop u gezworen 
hebt deze te zullen respecteren en handhaven. Vooral dat laatste is een doorn in het oog van 
duizenden slachtoffers van een ontspoort en ziek rechtssysteem, waardoor per jaar ca. 485 personen 
overgaan tot zelfdoding.  

Mijn klacht richt zich primair op uw onbevoegdheid om als rechter te functioneren. Punt twee, dat u 
als kennisdrager van de u aangeboden bewijzen van strafbaar handelen van derden, dat u de 
wettelijke plicht hebt om als beëdigd functionaris in het rechtssysteem daarvan aangifte te doen bij 
het Openbaar Ministerie; en te controleren of het OM uw aangifte ook daadwerkelijk zal 
respecteren en honoreren met het aanspannen van rechtszaken tegen de door mij met bewijs 
aangeleverde wetsovertreders.  

Mr. A.R. van der Winkel in het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem ging u daarin voor. Ik verwacht van 
u hetzelfde. In geval u weigert in deze de wet te volgen, en meent alsnog bevoegd te zijn om deze 
zaak voor te zitten, meld ik dat in dat geval u gewraakt zal worden; en ik tegen u aangifte zal doen 
bij het OM en de minister van Veiligheid en Justitie; en de Tweede Kamercommissie voor V&J om de 
zaken naar wet en regelgeving aan te pakken. 

Ir. R.A.A. Rietveld 
Pieter Calandlaan 93c 
1065 KK Amsterdam 
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Ir. R.A.A. Rietveld deed 28-5-2017 strafaangifte van identiteitsfraude bij de inspecteur van politie in 
Amsterdam. Tot verbijstering van de inspecteur en de klager bleek dat alle 28 aangiftes van Rietveld 
uit het landelijke politiearchief waren verdwenen. Dat is geen kattenpis, maar heel zeker ambtelijke 
fraude bij de politie, en mogelijk onder aansturing van Justitie, Binnenlandse Zaken, of het OM en de 
AIVD!! 

 

20 juni 2017 zal een kortgeding dienen in de rechtbank van Amsterdam over een huurschuld 
waarvan de oorzaak ligt bij het UWV. Aangezien de Tweede Kamerleden feitelijk en bewijsbaar GEEN 
volksvertegenwoordiger zijn vanwege art. 120 in de Grondwet, blijkt ook dat rechters, raadsheren 
en staatsraden vanwege art. 120 in de Grondwet zij allen onbevoegd zijn om recht te mogen en 
kunnen spreken. In veel gevallen blijken rechters, staatsraden en raadsheren overduidelijk partij(dig) 
te zijn in een rechtsprocedure, gebaseerd op dit art. 120 in de Grondwet. 

From: sdn@planet.nl 
Sent: dinsdag 13 juni 2017 7:57 
To: THE EUROPEAN GREENS BELGIE 

Cc: voorzitter@tweedekamer.nl; voorlichting@eerstekamer.nl; voorlichting.hof@rechtspraak.nl; 
voorlichting.crvb@rechtspraak.nl; voorlichting.parket.denhaag@om.nl; 

voorlichting@raadvanstate.nl; voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl; 

voorlichting@rechtspraak.nl; voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl; rvd.pers.kh@minaz.nl 
Subject: FW: 12 juni 2017 is door ir. R.A.A. Rietveld bij de inspecteur van Politie in Amsterdam een strafaangifte 
gedaan tegen drie ministeries 

Aan a.pechtold@tweedekamer.nl; herman.tjeenk.willink@gmail.com; secretariat@icc-cpi.int; 
secretariat@networkpresidents.eu; thorbjorn.jagland@coe.int; curia@benelux.be; 
secretariat@curia.europa.eu; antonio.gueterres@un.org 

Op 12 juni 2017 is door ir. R.A.A. Rietveld bij de inspecteur van Politie in Amsterdam strafaangifte 
gedaan tegen drie ministeries. Te weten: Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en 
Justitie, naast o.a. het UWV.  
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Tevens tegen personen die strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wegens het met boze opzet en 
disfunctioneren als beëdigd ambtenaar; o.a. wegens het plegen van valsheid in geschrifte, 
domiciliefraude, knevelarij, identiteitsfraude, collusie en machtsmisbruik, gedurende ca. 18 jaar.      
Elke aangifte tegen deze instanties en functionarissen is met bewijsmateriaal aangeleverd aan de 
inspecteur van Politie op 12 juni 2017 als vervolg op de eerdere aangifte van d.d. 27 mei 2017.  

Zie beide aangiften: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-identiteitsfraude.htm. Zie ook de strafaangifte 
tegen het de voorzitter en advocaat-generaal van het Gerechtshof in Arnhem op video. 

Alle personen die betrokken zijn (geweest) bij de ontrechting van de heer Rietveld op zowel Bali in 
Indonesië als in Nederland met domiciliefraude om hem klein te krijgen m.b.t. tot z’n gigantisch 
dossier over gezwendel en gesjoemel in de onroerend goed en recreatiewereld worden aangesproken. 
Hij slaat terug in de tot nu toe met valsheid en knevelarij bezwangerde rechtspraak. Alles is bewijsbaar. 
Men zal mede op basis van art. 162 Sv, zoals Gerechtshof-president mr. A.R. van de Winkel dat deed, 
strafrechtelijk worden betrokken. 

Juist, omdat Nederland als enig land binnen de Europese Unie een Grondwettelijk Hof ontbeert, 
waardoor rechterlijke uitspraken, vonnissen en arresten naar willekeur en belangenverstrengeling 
kunnen worden uitgesproken. Dit met schending van de Mensenrechten en Grondwettelijke 
bescherming, ten nadele van de burger en ten voordele van de overheid, gemeenten, provincies, 
ministeries en rechtscolleges als Openbaar Ministerie, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
en uitvoeringsorganen als het UWV. Dit naast de belangenverstrengeling met banken, verzekeraars en 
multinationals. De structuur van die verwevenheid is kristalhelder bewijsbaar met de archieven van 
Rietveld, die in samenwerking met de FIOD-ECD-onderzoek deed naar malversaties en fraude in die 
sectoren. Zijn web-archief is: www.sdnl.nl/rietveld-collusie.htm. 

 

Dit is ca. tien procent van wat aan bewijsmateriaal beschikbaar is.  

Tot nu zwijgen alle politici, ministers, staatssecretarissen en journalisten bij de overheidsmedia over 
dat wat bewijsbaar is m.b.t. de verwording van het rechtsapparaat, en de ontrechting van de burger 
die met art. 120 in de Grondwet gebezigd wordt door de overheid in alle sectoren van rechtspraak. 
Ook alle Tweede Kamerleden die daardoor niet kunnen zeggen een ‘volksvertegenwoordiger’ te zijn 
hebben allen gezwegen over wat ter kennis is gebracht. Duidelijk is dat Nederland géén rechtsstaat is, 
zoals prof. dr. Twan Tak dat o.a. t.a.v. de Raad van State in zijn rapport in 2005 al aantoonde. 
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Natuurlijk is niet alleen de heer Rietveld slachtoffer van machtsmisbruik en juridisch gezwendel, ook 
rond faillissementen spelen onfrisse zaken, zoals bij de bollenboeren en het gevecht om recht van  R. 
kluun. Niets lijkt het bastion van juristerij te kunnen schaden. Alleen hebben we nu kans om via o.a. de 
zender van Amsterdam Noir en de inspanningen van de website Vrouwe Justitia in Verval, en een hele 
reeks klokkenluiders, om eindelijk de Kamerleden te dwingen hun ambtseed serieus te nemen, zoals 
de heer J.P.H Koppensneller bepleit bij formateur Tjeenk Willink, om alle partijen op een lijn te krijgen 
en het onrecht in de onrechtstaat af te stoppen met eerlijke representatie, en met een correcte 
beëdiging op de zuivere Grondwet. Ook pogingen van N. van den Ham om antwoord te krijgen op 
lastige, soms ongewenste vragen aan politici voert meestal tot vluchten en zwijgen. 

M.v.g. 
  
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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