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

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

 
De petitie over het integriteitsonderzoek rechterlijke macht moet altijd schriftelijk, want anders genegeerd!  
Wanneer gaan onderzoeksjournalisten vragen stellen over de (ontbrekende) integriteit van de rechtspraak? 

Open brief dr. J.M. Eustatia in Curaçao aan Jos Slats van Zembla over corrupte rechtspraak in Nederland 
Open petitie aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid over ontbrekende integriteit van onze rechtspraak 

Petitie voor iedereen die twijfelt over de integriteit van Nederlandse rechtspraak met kennis over gesjoemel 
Er komt nog heel veel meer, dat de politiek en de rechterlijke macht op de grondvesten zal laten schudden!  

   

Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. M.J. Bloos van het Functioneel Parket Amsterdam, wegens afdekken van fraude  

Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. F. Westerbeke, OvJ mr. H.J.J. Talsma en OvJ S.B.K. Lukowski landelijk Parket  

Ir. Rietveld is door fraude in het GBA-dossier bij de gemeenten Amsterdam en Castricum dakloos gemaakt 

Het jarenlange gevecht om verkrijgen recht van de familie Barbier, inzake een bewijsbaar vervalst testament  

Niet alles is fout in het Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de tv-uitzending van CNN 8-4-18 
De overheid heeft eeuwen ervaring om het recht te misbruiken om lastige burgers uit te schakelen 
Maar soms gebeuren er dingen (Nieuwsuur), die behulpzaam zijn om de rechtspraak te verbeteren 
Bas Haan van Nieuwsuur doet heel goede dingen, maar vindt mijn kritiek op hem toch niet zo leuk 
Fons Fennis en Rob Brockhus overhandigden op de redactie Bas Haan dit: Zwartboek de Eese over 
Illegale bouw, zwartgeld, wegkijken van OM en andere overheden m.b.t. megafraude en corruptie  

 

peling naar  
 

De overduidelijke “schaduwcensuur” van onze overheid op de massamedia over: de zaak Rietveld 
Ir. Rietveld is door fraude in GBA-dossier bij gemeente Amsterdam en Castricum dakloos gemaakt 
Het jarenlange strijd om het verkrijgen recht van de familie Barbier, inzake een vervalst testament 
Zie ook de nu nog mislukte poging tot een strafaangifte bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg&feature=youtu.be
http://www.sdnl.nl/doc/petitie-36524-ontwerp.doc
http://www.sdnl.nl/rechtspleging.htm
http://www.sdnl.nl/rechtspraak-civiel-corrupt.htm
http://www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/open-brief-aan-jos-slats-van-zembla-20-maart-2018.pdf
http://www.sdnl.nl/doc/petitie-36524-ontwerp.doc
http://www.sdnl.nl/doc/petitie-36524-ontwerp.doc
http://www.sdnl.nl/verklaring.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/aangifte-tegen-hovj-mr-mj-bloos-4-april-2018.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/aangifte-tegen-hovj-mr-westerbeke.pdf
http://www.sdnl.nl/rietveld-bewijs-gba-fraude.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/mieke-barbier-aan-parlement.pdf
http://www.sdnl.nl/gevangenen.htm
https://www.npo.nl/zembla/28-02-2018/BV_101386413
https://www.npo.nl/nieuwsuur/05-04-2018/VPWON_1282975
https://www.npo.nl/nieuwsuur/05-04-2018/VPWON_1282975
http://www.sdnl.nl/bas-haan.htm
http://www.sdnl.nl/bas-haan-bij-nova.htm
http://www.sdnl.nl/zwartboek-de-eese.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7u1wh_IyaCM
https://www.youtube.com/watch?v=7u1wh_IyaCM
http://www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-rechters.htm
http://www.sdnl.nl/rietveld-bewijs-gba-fraude.htm
http://nicovandenham2.blogspot.nl/2018/02/woningontruiming-rietveld.html
http://www.sdnl.nl/pdf/mieke-barbier-aan-parlement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
http://www.sdnl.nl/irm.htm
http://www.sdnl.nl/antecedenten-juristen.htm
http://www.sdnl.nl/europese-grondwet.htm
http://www.sdnl.nl/index.html
http://www.sdnl.nl/klokkenluider.htm
http://www.sdnl.nl/burhoven.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg
https://www.sbs6.nl/programmas/peter-r-de-vries-de-raadkamer/
https://www.npo.nl/zembla/28-02-2018/BV_101386413?
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.122342402.html/geschiedenis-van-het-ministerie-van-justitie-1798-1998--dl--i-/

