
Rotterdam, 16 oktober 2017. 
 

Strafaangifte bij het Landelijk Parket te Rotterdam 
T.a.v. HOVJ mr. Westerbeke 
 

Hierbij doen wij W. Visser wonende Hoofdstraat 234, 1611 AN Bovenkarspel  
en 
Ir. R.A.A. Rietveld, Pieter Calandlaan 93c, 1065 KK Amsterdam 
 
Strafaangifte tegen de raadsheren en griffier van het Gerechtshof Amsterdam.  
 
De betreffende raadsheren zijn; 
Mr M.L.D. Akkaya    -   voorzitter 
Mr. M. Jurgens         -  raadsheer 
Mr. J.M. de Jong       -   raadsheer 
Mr. A.J. Hagens        -   griffier 
 
Wegens het strafrechtelijk overtreden van de wet wegens: 
Valsheid in geschrifte in het proces-verbaal van terechtzitting bij het Gerechtshof te Amsterdam op 
dd. 26 september 2017 
Valsheid in geschifte in de beschikking van de appelzaak van W. Visser c.s. en gedupeerden door  
 

a) Het proces-verbaal is incompleet en onrechtmatig opgesteld (pas enkele weken na 

de uitspraak van de beschikking is deze na de beschikking pas toegestuurd aan onze 

advocaat mr. Vlaar. Die vervalsing houdt o.a.  in dat tijdens de zitting aan de 

raadsheren en griffier twee strafaangiften tegen twee rechters van de Rechtbank 

Amsterdam (Parnassusweg) zijn overhandigd en aanvaard door de voorzitter, en die 

cruciale bewijzen met schending van de wet uit verslaglegging onrechtmatig zijn 

verwijderd en daarmee het procesdossier is vervalst. 

b) Op basis van dit vervalst proces-verbaal heeft het Hof een beschikking doen uitgaan 

waarin (met meer dan tien getuigen) de aan het hof aangeboden strafaangiften 

tegen de twee Amsterdamse rechters zijn verdonkeremaand, wegens hun negeren 

van artikel 162 strafvordering als kennisdrager van strafbare feiten, die zijn gepleegd 

door andere beëdigde functionarissen. Zij hebben die wettelijke verplichting 

geweigerd ten uitvoer te brengen. Dat is volgens de wet strafbaar met name voor 

ambtenaren in dienst van de overheid. 

c) Het weigeren van het college van het Gerechtshof Amsterdam om ook zelf artikel 162 

Sv toe te passen, omdat het hof klip en klaar bewijs kreeg van frauduleus handelen 

van 3 curatoren inzake de  leeggeroofde  boedels van 5 uitgelokte faillissementen van 

de bloembollenkwekers en bedriegen van investeerders met inferieure nieuwe 

tulpenrassen ( Novacap/ SBC debacle 2003) dat is bewezen, maar door beëdigde 

ambtsdragers vanwege belangenverstrengeling met o.a. de Rabobank een schade 

van honderden miljoenen is toegebracht aan de groep van kwekers en investeerders. 

Dit is in eerste instantie de strafaangifte tegen de beëdigde ambtenaren van het Gerechtshof te 

Amsterdam als gevolg van de rechtszitting zoals die zijn genoemd in de aanhef van de aangifte; en zij 
dientengevolge meineed hebben gepleegd ingevolge hun ambtseed ex art. 9a Wrra. 

Tot hier beperkt zich in eerste instantie de aanklacht en aangifte van de aangevers die verklaren nog 
veel meer zaken van een dergelijke statuur te kunnen bewijzen. 

http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnAB3295.html


Onderliggende bewijzen van frauduleuze rechtspraak en afdekken daarvan in ‘n overzicht. 
 

A) Als eerste wordt hier vermeld dat ook het Openbaar Ministerie en het Functioneel 

parket weigeren de wet te volgen met vervolging van bewezen frauduleuze 

handelingen van betrokkenen in veel andere zaken. In deze rechtsprocedure wordt 

aanvullend verwezen naar de afspraak met het Functioneel Parket van mr. M.J. Bloos 

te Amsterdam. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ  

B) De uit het proces-verbaal en arrest weggelaten stafaangiften tegen twee rechters 

van de heer R.A.A. Rietveld, die ter zitting zijn aangenomen en aanvaard; en in het 

procesdossier ingevoegd; die werden uit het PV en de beschikking verduisterd. 

C) De stafaangifte met details en toelichting (aangifteordner 3) over de gang van zaken 

en verantwoordelijkheden van de bovenvermelde 3 raadsheren en de griffier als  

beëdigde functionarissen die zelf weigeren de wetgeving hierover te respecteren: 

www.sdnl.nl/pdf/aangifte-tegen-raadsheren-samen-met-r-rietveld.pdf  

D) Het pleidooi van mr. Vlaar (aangifteordner 3 bijlage 5) met scherpe kritiek op het 

disfunctioneren van het rechtssysteem: www.sdnl.nl/pdf/pleidooi-bollenboeren.pdf  

E) De illegale arrestatie van ir. R.A.A. Rietveld en het verdwijnen van alle strafaangiften 

uit het politiearchief zoals door inspecteur van Politie R.J.G. Derogee onder getuigen 

is vastgesteld. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-gemolesteerd.htm  

F) Een overzicht van de wederwaardigheden van de groep bloembollenkwekers: 

www.sdnl.nl/wim-visser-pv-gerechtshof.htm 

G) De pleitnota van W Visser tijdens appelzitting en de overhandigde straf aangiftes van 

de heer Rietveld (Aangifteordner 3, bijlage 4) 

H) Aangifte ordner 19, betreffende 7 aangiftes kennisdrager van strafbare feiten Art 

162 Sv tegen het gerecht bestuur van de rechtbank Alkmaar een betrokken rechter- 

commissaris vanwege leegroof en zwart verhandelen van de boedels van uitgelokte 

bloembollen faillissementen. Deze aangifte-ordner was nadrukkelijk onder de 

aandacht gebracht bij de raadsheren van de appelprocedure tegen curator Sweens. 

I) In aansluiting op aangifte kennisdrager van strafbare feiten 162 Sv nr. III in aangifte 

ordner 19, 2014080643-1 van gebroeders Zijlstra BV te Sint-Maarten een 

deskundigenrapport van beëdigd makelaar taxateur in het bloembollen vak, dhr. Jan 

Hopman. Hieruit blijkt dat de Rabobank Alkmaar E.O. met hun interimmanager voor 

€ 8.000.000 aan gladiolenknollen uit de boedel heeft verduisterd. 

J) Aangifte ordner 4, op grond van Art 162 Sv tegen de 3 betrokken raadsheren en de 

griffier van het Gerechtshof Amsterdam vanwege afwijzende beschikking in artikel 

12Sv klaagschrift procedure K12/188 

K) Aangifte ordner 5, op grond van Art 162 Sv tegen de president van het gerechtshof 

Amsterdam vanwege onrechtmatige afhandeling klachtprocedures betreffende Art 

12 Sv procedure K12 /188 

- Aanvullende aangifte: Betreft: aanvullende aangifte op aangifte 20160804.GS/ 
WDK van 2 feb. ’17 (Aangifte ordner 5 tab 20 t/m 23) tegen de Rabobankgroep, 
namens Fernando Hernandez en NGO SMX Collective, namens nabestaanden 
drugsgeld witwaspraktijken/ drugsoorlog bij Galexico / USA.  

-  Steunverklaring betreffende bewerkstelligen strafrechtelijk onderzoek van de 

gemeente Haarlemmermeer betreffende het oplossen van de fraudes rond het 

faillissement P.N.M. Commandeur bloembollen BV. (Aangifteordner 5, tab 25) 

https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
http://www.sdnl.nl/aangifte-rechters.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/aangifte-tegen-raadsheren-samen-met-r-rietveld.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/pleidooi-bollenboeren.pdf
http://www.sdnl.nl/rietveld-gemolesteerd.htm
http://www.sdnl.nl/wim-visser-pv-gerechtshof.htm


- Brief 12 september 2017 aan advocaat-generaal mr. R.C. Tdlohreg, betreffende 

zijn rol namens het Openbaar Ministerie bij afwijzen Art 12 Sv procedure K12 

/188. (Aangifteordner 5, tab 26)  

- Brief van 25 september 2017 aan hoofdofficier justitie mr. Steensma, van OM 

Noord-Holland (Aangifteordner 5, tab 27) met verzoek om sepot beslissingen van 

74 aangiftes, die hij ten onrechte onder een artikel 12 Sv procedure K 12/188 had 

geschoven. 

L) Dossier TI 1, ordner ingediend bij Transparency International betreffende verzoek 

internationaal corruptieonderzoek naar justitie OM en FIOD en de rechterlijke macht 

in Nederland rond de bloembollenfaillissement fraudes. De toelichting van dit – ook 

aan de 6 raadsheren overlegde - dossier dient hierbij als herhaald en ingelast te 

worden beschouwd. 

M) Dossier TI 2, ordner 2 ingediend bij al betreffende verzoek internationaal 

corruptieonderzoek. In dit dossier zijn meerdere aangiftes opgenomen waar nog 

geen sepot beslissingen op zijn genomen en die niet bij een artikel 12-procedure 

waren betrokken. 

N) Aangifte ordner ingediend in een artikel 12 Sv-procedure betreffende faillissement 

P.N.M. Commandeur bloembollen BV, als voorbeeld van door raadsheren genegeerd 

dicht aangiftedossier. 

 

P.s.: Rechters en Raadsheren en andere rechtsprekenden hebben op basis van artikel 120 

in de Grondwet onbeperkte vrijheid van beoordeling, los van de complete wetgeving, met 

uitzondering van artikel 162 Strafvordering waarop ook zij kunnen worden aangesproken.  

Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten schreef onlangs een scherp artikel over integriteit van het 
rechtsbedrijf: “DE (MEIN)EED IN HET RECHTSBEDRIJF”.( Aangifteordner 5, tab 28) Zie 
daarvoor bij de SDN op internet: www.sdnl.nl/pdf/meineed-in-het-rechtsbedrijf.pdf. 
 
Wat betreft de bewijzen van corruptie in de rechtspleging ook op de overzeese rijksdelen 
zoals op Curaçao, het grote gevecht om recht van dr. J.M. Eustatia bij de Sociale Databank 
Nederland (Aangifteordner 5, tab 29): www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm.  
 

 

UITNODIGING VOOR DE PERS:  www.sdnl.nl/media.htm  
 

L.s., hierbij nodigen wij, ir. R.A.A. Rietveld en W. Visser u uit om de strafaangifte tegen de 
leden van het Gerechtshof te Amsterdam te verslaan. Dat is van belang om de integriteit 
van het rechtsbedrijf te toetsen en mogelijk te verbeteren. Dit mede als evaluatie van de 
aan ca. 500 rechters uitgedeelde flyer met kritische vragen op de Dag voor de Rechtspraak 
in Tivoli te Utrecht op 28-09-2017: www.sdnl.nl/pdf/flyer-voor-actie-op-28-9-2017.pdf.  
De verslaglegging op video is verzorgd door freelance-journalist Nico van den Ham op site: 
https://youtu.be/WoBYMTvqofU + https://youtu.be/_prCiVBUQnM en de interviews met 
politici en beëdigde ambtsdragers over rechtspraak: www.sdnl.nl/nico-van-den-ham.htm. 
 

De strafaangifte zal worden gedaan bij het landelijk parket in Rotterdam op maandag 16 
oktober 2017, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Gerechtsgebouw Ingang C. Voor 
vragen over toegang voor de pers: Tel.: 088-6992300. De aangifte is vanaf 10.00 uur. 
Tevens wordt deze aankondiging van strafaangifte tegen de raadsheren van het 
Gerechtshof van Amsterdam toegezonden naar: 

http://www.sdnl.nl/pdf/meineed-in-het-rechtsbedrijf.pdf
http://www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm
http://www.sdnl.nl/media.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/flyer-voor-actie-op-28-9-2017.pdf
https://youtu.be/WoBYMTvqofU
https://youtu.be/_prCiVBUQnM
http://www.sdnl.nl/nico-van-den-ham.htm


1) Het Kabinet van de Koning: c.breedveld@kabinetvandekoning.nl;  

2) De Hoge raad der Naderlanden: pg@hogeraad.nl;  

3) De Raad van State: voorlichting@raadvanstate.nl;   

4) De Tweede kamer der Staten-Generaal: voorzitter@tweedekamer.nl;  

5) De Eerste Kamer der Staten-Generaal: Voorzitter@eerstekamer.nl;  

6) Raad voor de Rechtspraak: info.hof-arle@rechtspraak.nl;  

7) Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven: cbb@rechtspraak.nl;  

8) De Nederlandse Orde van Advocaten: info@advocatenorde.nl;  

9) Ministerie van Veiligheid en Justitie: bureauintegriteit@dji.minjus.nl;  

10) College van Procureurs-generaal: collegesecretariaatgb@om.nl;  

11)  Ministerie van Algemene Zaken: dpcsecretariaat@minaz.nl;  

12)  Algemeen Nederlands Persbureau, ANP: info@perssupport.nl;  

13)  Nieuwsuur: nieuwsuur@nieuwsuur.nl;  

  
 
L.s.  Hier de link naar de strafaangifte van ir. R.A.A. Rietveld die met dezelfde beëdigde 
functionarissen in de clinch ligt en ook een dossier heeft over de onwettige praktijken van 
de Rabobank als voormalig FIOD-ECD-onderzoeker. 
www.sdnl.nl/pfd/aangifte-rietveld-en-visser-tegen-gerechtshof-amsterdam.pdf   
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