
Zie ook de aangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem. 

 
 IRM . .  Antecedenten Juristen . .  EU Grondwet <==> SDN  . . Klokkenluider  . . N.C. Burhoven  

 
Waarom stond deze voorpagina zo lang op de site? Vanwege het zwijgen door de media en politiek.  

Er is door drie slachtoffers van gerechtelijke fraude aangifte gedaan tegen de top van de Nederlandse rechtspraak  
9 januari 2018 is door ir. R.A.A. Rietveld de wettelijke en juridische aanval geopend op corruptie in de rechtspraak  

    
 

Aangifte ir. R.A.A. Rietveld drie Raadsheren  --  aangifte W.P.M. Visser Gerechtshof Amsterdam --  aangifte R. Kluun PG Hoge Raad     

Gerechtshof- en Rechtbankpresidenten zijn als werkgever aansprakelijk voor schade, toegebracht door de gedragingen 
van hun personeel, zijnde raadsheren en rechters. Het als magistraat weigeren aangifte te doen van strafbare feiten als 
 kennisdrager, leidt in bewijsbare gevallen tot een financiële of emotionele schade, die wettelijk vergoed moet worden.  

De schokkende onthullingen over de rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate het vertrouwen dat de burger ten onrechte in  
het zieke rechtssysteem nog had. Stel zelf ook aan de elite en media vragen, aan bijv. het ANP en Kamerleden. Ikzelf kreeg nooit  
‘n zinnige reactie. Zie: www.sdnl.nl/anp-correspondentie.pdf. Alle linkjes in het interview die verwijzingen naar internet kan men  
op volgorde vinden in de website: www.sdnl.nl/koppelingen.htm. De video duurt wel een uur! De linkjes bekijken vergt vele uren.  
Vergroot uw kennis over de macht. Zie de aanslag op R. Rietveld en de brief van W. Visser aan Hoofdofficier Justitie Steensma. 

R.H.C. van Harmelen, meest corrumperende vice president van de rechtbank Amsterdam, bij deze als onomstotelijke 
bewijslast in bovenstaande Internet Pagina, niet te verduisteren vanaf 1e zitting bij Mr. E. Dorskens op Video onder 
link (voorpagina) te zien. Rietveld wil in herhaling van de rechters mr. E. Dorskens en mr. E. Bonga Sigmond, met als 
derde kantonrechter mr. Van Buiten vernemen, zoals Mw. Dap aan Rietveld verzocht heeft via het mailbericht en het 
adres door haar aan Rietveld aangereikt: postbureau.kantoorrb.amsterdam@rechtspraak.nl: of rechters nu wel of niet 
het pakket documenten met bewijslast door Rietveld vanaf Juni 2017 bij de rechtbank tot vier maal aan toe, van datum 

oktober tot november 2017 heeft aangeleverd. Zie wederom de verbijsterende brief van Mw. R.W. Dap! 

 
Rietveld eis van u binnen twee werkdagen vanaf 10-01-2018 een duidelijk antwoord…! 

 
Ir. R.A.A. Rietveld 
Pieter Calandlaan 93c 
1065 KK Amsterdam 
r.corruptie.anton@hotmail.com  
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