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

