
Commentaar: Op verzoek van ir. R.A.A. Rietveld, lijdend aan Parkinsons disease is de onderstaande tekst 

geredigeerd, zonder verantwoordelijkheid van de redactie. Samenvattend is het een gedocumenteerd 

relaas over wat ir. R.A.A. Rietveld heeft meegemaakt met overheidsintanties als UWV, OM, Buitenlandse 

Zaken, advocaten, notarissen en gemeentebesturen die niet schroomden van GBA-gegevens een puinhoop 

van te maken. Ook de wettelijke vrijlating voor minimaal inkomen werd en wordt nog steeds genegeerd. 

(klik) Door velen wordt inmiddels de rechtspraak in Nederland als niet interger ervaren en worden acties 

voorbereid om via de media en de politiek openbaarheid en transparantie af te dwingen. Dat is heel lastig!! 

 

Amsterdam 26 - 03 - 2017 met verloop naar 06 - 02 - 2017 

Aan UWV - Raad van Bestuur  

 

Bruno Bruins bestuursvoorzitter UWV 

La Guardiaweg 36-162, 1043 DJ Amsterdam. 

Inzake: Melding door ir. R.A.A. Rietveld aangaande de melding van (Mw. M. Rietveld op 06-02-2017, 
betreffende zware misdrijven over lengte van jaren opzettelijk toegepast door medewerkers het UWV 
te Alkmaar - Amsterdam – Sloterdijk; en op vader R.A.A. Rietveld van Anton Rietveld met zijn zorgzame 
Indonesische moeder bewust de dood in zijn gesloopt met nul euro aan inkomen als UWV-misdaad. 
Aangepast, dan wel uitgebreid is deze tekst opgemaakt door R. Rietveld op 26-03-2017, waarvan akte!   

Aan bovenstaand bestuursvoorzitter, opvolger van J. Linthorst etc., zowel S. Bos, A. Monsch, L. 
Howell, M. Pronk, J. Hovestad - Mw. Ikud, Hr. Nes, C. de Jong, R. Saltzehrr, P. Boudewijn en overige 
individuen verantwoordelijk voor het misdrijvenscenario in de lengte van 15 jaar, met als gevolg zowel 
de bovenstaande tekst als de nieuw aangemaakte tekst hieronder, waarbij zaak dhr. W. Verbree vanaf 
heden 26-03-2017 tezamen zijn weg zal vinden naar de verzochte Interventie door Minister S. Blok  
van Veiligheid Justitie en Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, aanhangig gemaakt met 
Strafaangiften bij OM te Den Haag, als Kortgeding aanhangig maken tegen UWV individu en wel 
individueel, via President van de rechtbank te Den Haag - deze integere President heeft in beginsel OM 
te Den Haag in juiste positie gebracht aangaande Misdrijven Buitenlandse Zaken, deze A. Monsch, 
zowel L. Howell zeer zeker bekend.  

Rietveld verwijst naar het interne mailverkeer van en naar UWV-individuen over 2007 tot 2017. Niets 
minder dan aan te geven aan M. Pronk de vraagstelling en de opmerking dat Rietveld het mailadres 
niet zou mogen verkrijgen. Tot zelfs elke mail is in handen van Rietveld die dat uiteraard openbaar zal 
maken, danwel via TV-programma’s en fraude onthullingen over politici.  

Ik ga verder met het volgende: Hr. W. Verbree is opvolgend van R.A.A. Rietveld zijn woning, gelegen 
aan de Koningstraat te Beverwijk, wederom kwijtgeraakt door machtsmisbruik van UWV-individu 
Brodie, danwel Knigge in samenspanning met overige individuen werkzaam bij het UWV.  

http://www.sdnl.nl/rietveld.htm
https://www.youtube.com/watch?v=omDZVJ71FVo&feature=youtu.be&t=140
http://www.sdnl.nl/corruptie-all-over-the-place.htm


Zij zijn ook aansprakelijk gesteld, mede omdat ook dhr. Verbree ernstige gezondheidsproblemen 
opzettelijk zijn aangedaan. Dit door in deze tekst door mij, Rietveld, diverse vermelde personen.  

Terug naar mijn mensenrechten schendende opzettelijk veroorzaakte misdrijvenscenario in lengte van 
jaren door een UWV-individu, opgebouwd tot een niet meer te begrijpen misdaadniveau volgens het 
medisch team, de GGD, zowel als diverse personen werkzaam bij de Gemeente Amsterdam. Dit omdat 
men Rietveld heeft moeten inschrijven via (afdeling Immigratie). Dit, omdat misdrijven van het UWV, 
de gemeente Castricum, met parralel daaraan lopend een op maat gemaakt GBA-overzicht (historie, 
waar inmiddels 3 verschillende versies zijn opgemaakt), waarbij de documenten gemaakt zijn door S. 
Bos als laatste, in navolging van A. Monsch, zowel als die van L. Howell, die alle records breken.  

Zie o.a. de mail van het artsenteam van Rietveld wat als bewijslast mee zal gaan naar het Interventie 
Bureau van de minister van Justitie en afronding van het verzoek van de directeur Veiligheid & Justitie, 
in de positie van net onder die van de minister. Zie met deze tekst ook de priveberichten van M. Rutte, 
zowel als van A. van der Steur en van S. Blok de toegestuurde mail aan Rietveld. Kort samengevat 
dames zowel heren werkzaam bij het UWV nog tot heden, onderschat de persoon Rietveld zowel zijn 
positie en zijn kunnen niet. Vandaar dat ik, Rietveld, elk mailbericht van betrokken personen geheel 
transparant zal maken, wat zonder enige twijfel zal leiden tot het punt van ontmaskering wie en 
waarvan bij het UWV, zowel als de volgelingers toe in staat zijn geweest. Niets minder! 

Rietveld treedt met het volgende punt ruim tienmaal in herhaling, omdat wederom sinds januari 2017 
een nieuw opgeleverd appartement aan hem is opgeleverd, met te vermelden daarvoor 3 adressen te 
hebben gehad in Castricum. Die woonardessen zijn verloren gegaan door misdadige praktijken van het 
UWV tezamen met de Gemeente Castricum, met de Belastingdienst, en corrumpeerde roedel van 
deurwaarders, waaraan UWV-criminelen tienduizenden euro’s per deurwaarder uitbetaald hebben om 
opzettelijk nog meer ravage te veroorzaken; dan wel ondergetekende alsnog kapot te maken, wat in 
Bali goed is mislukt.  

Wat niet mislukt is, is onschuldige mensen het graf in te slopen, waarbij zelfs een baby, Anton Rietveld, 
zowel als zijn zorgzame Indonesische moeder het niet hebben mogen overleven. Zo wees er zeker van 
dames en heren bij o.a. het UWV dat u met naam en toenaam in deze tekst genoemd wordt, en dat er 
meer aan zit te komen als wat jullie Rietveld zowel dhr. W. Verbree tezamen hebben kunnen aandoen.  

Dit aandoen heeft te maken heeft met misdaad afdekkende rechtbankterroristen, maar deze nu zelf 
meer als in de picter staan, als in nabije toekomst: strafrechtelijke vervolging van Hoofdofficieren van 
Justitie die als realiteit boven hun hoofden hangt. Bij de juiste rechtspraak zelfs jarenlange gevangenis- 
straffen, zowel als enorme schadeclaims voor o.a. letselschade met bedragen die door dhr. W. Verbree 
en R.A.A. Rietveld opgeist zullen gaan worden. Dit met aan te geven aan het UWV: onderschat niet wat 
daar inmiddels voor gereedstaat om dit kerende tijdperk in te gaan luiden, niets minder. 

Ik ga verder, een chronologisch overzicht van wat UWV-misdrijven de laatste jaren aan Rietveld, plus 
mijn dochter en haar Moeder 15 jaarlang hebben kunnen aan doen. Zowel dhr. W. Verbree die ik 
hier beperkt in tekst vermeld, zal dhr. W. Verbree zijn eigen opstelling voor OM te Den Haag als geen 
ander zelf kan samenstellen. Waarvan akte. 

 

Overzicht 

1e Begin met vernietiging van de levens halfbroertje Anton Rietveld, met zijn Moeder t.o.v. Madelon 



Rietveld  

2e De gezondheid van ondergetekende is door overheidsmisdaden met sprongen achteruit gegaan, 
daarbij de opgestapelde enorme kosten voor medicatie. Zowel de behandelingen door mijn medisch 
specialisten, als de veelvuldige ziekenhuisopnamen die niet worden betaald, omdat Rietveld wegens 
het in Indonesië woonachtig te zijn uit de zorgverzekering is gezet, althans volgens de oplichters bij het 
UWV en de gemeente Castricum. Zowel verbijstering in diverse mailberichten door het Medisch Team 
van Rietveld verzonden, waarbij de mailberichten van artsen met hun kwalificatie over Rietveld zullen 
worden bijgevoegd in de richting Den Haag, en in veelvoud. 

3e Zie misdrijven van het UWV in combinatie met Buitenlandse Zaken op de persoon van Rietveld te 
Bali - Indonesië (nul euro jarenlang, met bewijsbare stukken van deurwaarders, die zelfs aangeven dat 
het UWV ruim een jaar grote geldbedragen bleven sturen van Rietveld, totaal niet van toepassing kon 
zijn, met daarbij het resultaat van 9 maanden cel en 9 maanden geen medicatie voor 20 jaar de ziekte 
van Parkinsons en trombose. Zie anno 2017 wat daar met misdaad aan toegevoegd is door het UWV 
door mensenrechten schendende individuen in veelvoud daar werkzaam). In 2008 is Rietveld zelf na 
levenreddende operatie nog net van de dood gered. Dit in herhaling bij terugkomst op 20 januari 2010, 
omdat door Indonesische regering voor tweede maal zijn leven gered is, wegens de grove nalatigheid 
van Buitenlandse Zaken in Jakarta. Onder zeer hogedruk kon Rietveld terugvliegen naar Nederland, 
met wederom het zoveelste misdrijf door de hospitaalpapieren opzettelijk te vervalsen, alles tot giftige 
medicatie aan toe. Bewijzen daarvan zijn in handen van Rietveld over de pogingen van de advocaat van 
Rietveld te Amsterdam, om hem naar Nederland te kunnen krijgen. Dit werd opzettelijk door ‘n louche 
UWV-individu, plus Buitenlandse Zaken getorpedeerd. 

4e Drie woningen van Rietveld zijn na zijn teruggekomen uit Bali wegens het gedeporteerd te zijn uit 
Indonesie, allemaal verkloot. Dit ook weer door nul euro inkmen door UWV-misdaad, met tot heden 
deze voortdurende domiciliefraude als zou ik nog steeds in Indonesie woonachtig zijn, met hierdoor al 
mijn bezittingen op Bali te hebben verloren, inclusief te moeten verkopen de erfenis van een sieraden 
collectie van de overleden moeder. Dit had een erfenis voor de dochter van ondergetekende moeten 
zijn met elk detail op foto. Dit alles door zowel 9 maanden in cel in een uitzetcentrum op Bali wegens 
nul euro aan inkmen, waarvan elk detail op foto beschikbaar is, om geen visum te kunnen verlengen 
wegens de UWV-misdaad in lengte van jaren met elk detail op foto. Men heeft niet eens het niveau 
van een dakloze uitbetaald vanaf jaar 2010. Elk detail met ordners vol UWV-bagger, vanaf 2007 met 
ruim 35 maanden nul euro, waarvan akte. Elk detail van bovenstaande reeks financiele misdrijven is 
door Accauntants Kantoor Flinth tot in perfectie in een dossier verwerkt en bij Rietveld in bezit.  

5e Zorg gedragen dat Rietveld werd in december 2016 bijna doogeslagen in tuin door de verhuurder 
met zijn familie bij woning van Rietveld te Castricum. Elk detail is op foto inmiddels wereldwijd te zien. 
Zowel bij TV Salto met dagelijks in herhaling met effectieve onthullingen van misdragingen door het 
UWV; endat op grote schaal. Danwel dat men strafaangiften weghaalt bij de politie NHN en deze over 
te hevelen naar Den Haag / Amsterdam, wegens aangestuurde corruptie door het OM-Noord Holland. 
Dit door o.a. officier van Justitie mr. R. Mud in het bijzonder, zowel als door B. Steensma/Steenbrink 
aldaar werkzaam. Kort samengevat UWV-individu S. Bos, is Rietveld naar Indonesie geemigreerd????  
Zie alle huurkwitanties en overzichten over ruim 7 jaar. Ook van drie woningen te Castricum, waar 
Rietveld woonachtig was, dan wel ingeschreven, of nog erger ingeschreven had moeten staan. Elk 
detail gaat nu ook richting de inmiddels in moeilijkheden verkerende Gemeente Amsterdam. Dus ja, ga 
zo door UWV-criminelen aldaar werkzaam, met voor 100 % bewijsbare strafbare feiten op een hele 
berg papier. Geen 99.99 % met zelfs deze kwalificatie geuit door J. Hovestad van het UWV per telefoon 
aan Rietveld meegedeeld en vastgelegd.  

http://www.sdnl.nl/rietveld-gemolesteerd.htm


Deze werkzaam zijnde Hovestad bij het UWV te Alkmaar heeft aangegeven de zaak van Rietveld bij 
het UWV als een baggerdossier is gekwalificeerd. 

Inderdaad baggerdossier met bagger van werkzaamheden verricht door de in deze tekst vermelde 
misdrijvenplegers, waarbij de opmerking in deze tekst zonder enige vorm van transparantie weg te 
laten dat dit UWV-individu met ‘t ernstige misdrijven toepassen bij de GGD de wetenschap bestaat 
hoe het al ruim 15 jaar durende misdrijvenscenario gaat aflopen voor o.a UWV-individuen, met 
overige mensenrechten schendende overheidsambtenaren, deurwaarders-oplichters, inmiddels 4 in 
beeld. Gezien de bewijslast hebben zij geen schijn van kans met wat voor afdekwijze door het OM of 
de Kamer van Gerechtsdeurwaarders dan ook. De jarenlange oplichting, valsheid in geschrifte en het 
knevelarij toepassen zullen deze deurwaarders jarenlang de cel in moeten verdwijen. Dit wordt ook 
een van de eisen van Rietveld richting de Minister van Veiligheid en Justitie, niets minder UWV!    

De rest van een enorme opsomming van misdragingen en het opzettelijk toegepast door het UWV, 
de gemeente Castricum en de Belastingdienst, die samen met Buitenlandse Zaken als toppers zijn 
afgedekt door een kennisdragende gecorrumpeerde rechters, die met schenden van hun ambseed, 
danwel met volledig medeweten opzettelijk valselijke uitspraken hebben gedaan. Hun naam: M.C. 
van Rijn / B. Liefting Voogd / P.H.B. Litooy / W.J.J. Beurskens / mr. A.R. van der Winkel, president 
met voorzitter - mr. M.H. van Kuijk, niet-rechterlijk bestuurslid tevens in de zaken van Mw. Barbier, 
als Nady Zaky / E.J. van der Molen / H.A. Schotman / de Bruin / G. van Zeben de Vries wegens hun 
ontoelaatbare werkwijze aan elk bekende schandpaal genageld zijn, en in strafaangiften verwerkt 
zitten, met het einde nog niet in zicht, waarvan akte.    

Tot slot UWV, in zijn totaal tot aan B. Bruins als Bestuursvoorzitter, opvolger van J. Linthorst bent u 
allen in staat geweest van de in het verleden integer bekend staande GAK te mensen helpen op 
velerlei gebieden, verworden tot de kwalificatie op diverse tv-programma’s te lezen UWV Maffia. 
Daar voeg ik, Rietveld, nog aan toe, dat elke vorm van welk soort van maffia dan ook moet eindigen 
met de cel, voor elk leugenachtig individu wegens misdrijven plegen van ernstige aard, werkzaam bij 
o.a. het UWV. Binnenkort zla men in rechte worden betrokken, zowel wereldwijd en transparantie 
over misdrijven waarvan de resultaten, zowel hoeveelheid zaken bij wat Nederlandse rechtbanken 
zouden moeten zijn, binnenkort door een reeks slachtoffers van UWV-individuen tezamen met de 
gemeente Castricum opzettelijk zijn veroorzaakt, waaronder:  

1e Dochter van Rietveld met duizenden euro’s besteed, dan wel geleend om ondergetekende nog 
enigzins maatschappelijk te kunnen laten functioneren, zowel ook haar moeder, waarvan akte. 

2e Medisch speciallisten voor duizenden euro’s aan rekeningen hebben uitstaan, zowel MCA te 
Alkmaar met een nog hoger bedrag wegens ziekenhuisopnamen, dan wel behandelingen. 

3e Apotheek te Castricum voor duizenden euro’s aan rekeningen betreffende de medicatie voor 
Rietveld verstrekt te hebben. In Indonesie woonachtig, UWV en Gemeente Castricum, zie het adres 
waar de rekeningen naartoe gestuurd werden, danwel de steeds van meer van belang wordende 
foto’s van R. Munsterman - pion zowel als spion van Politie NHN, als de Gemeente Castricum op de 
dag van verhuizing van Rietveld naar Amsterdam. Of was R. Munsterman foto’s aan het maken op 
Bali? Dit mag Rijksrecherche gaan onderzoeken, of ....................... 

4e Woningstichting waar Rietveld al maanden woning van huurt te Amsterdam voor duizenden 
euro’s optellend naar gelang (nul euro misdaad van het UWV) slachtoffer wordt van UWV .........!  

5e Energielevering bedrijven slachtoffer worden van het UWV, met aan te geven dat bovenstaande 
voldoende is. Dat ernstige misdrijven van het UWV over lengte van jaren meer dan een niet meer te 

http://www.sdnl.nl/kennisdrager.htm
https://www.youtube.com/watch?v=omDZVJ71FVo&feature=youtu.be&t=140


bevatten schadebedrag aan Rietveld zal moeten betalen. Niets minder dan aan te geven de harde 
afrekening richting van het UWV en UWV-individuen.   

0pzettelijk veroorzaakte rampen, tezamen met niet meer te bevatte schade over kort chronologisch 
overzicht als slot gegeven aan Ministerie van Veiligheid Justitie tezamen met de bevestiging van vele 
deskundigenrapporten tot zelfs advocaten die durven aan te geven, dat met UWV op geen enkele 
wijze op normale wijze een enkel positief doel meer te bereiken valt. Deze laatste opmerking dateert 
zelfs uit jaar 2005 die door advocaat Pykstra uit Zwolle op schrift is gezet. Ddaarna kwamen de ernstig 
strafbare feiten toepassen er nog een bovenop tot nu April 2017, waarvan akte! 

De misdadig werkende deurwaarders, ook in deze tot in detail bewezen door Accountant Kantoor of 
advocaten die voor Rietveld werkzaam zijn geweest, maar werden teruggefloten onder dwang 
gerooieerd te worden als advocaat, vele voorbeelden bij Rietveld tot detail in dossier.  

Deurwaarders-oplichters zijn in afgeslankte vorm door Rietveld hieronder vermeld:   

Van der Meer & Philipsen Oplichters uit Alkmaar – door o.a. 59 dode eisers beslag te laten leggen, R. 
Mud - gecorrumpeerde Officier van Justitie te Haarlem, zowel de zorgtoeslagen wegroven, waarbij de 
Belastingdienst een samenzwerende rol vervult, zie onomstotelijk zijnde aanwezige bewijslast.   

Kluiverd - Alphen aan de Rijn, zie bewijslast, dan wel vier A4-tjes met bankmedewerkers die getekend 
hebben om misdrijf tegen Rietveld in gang te kunnen zetten, zie een vergelijk met de zaak van 
Groenenwegen tegen Rietveld. 

S. Baldinger - Alkmaar, zie reeks van sommatie van advocaten om bedragen terug te betalen aan 
Rietveld, zowel om geen gelden meer onrechtmatig weg te stelen, of zelfs met arglistige uitspraken 
van rechtbankterroristen. Het is meer dan duidelijk dat Rietveld elke rechtbankterrorist met bewijslast 
onderuit zal trekken. 

Snijder - Beverwijk, zie tevens Misdrijven in zaken W. Verbree  

Groenewegen te Amsterdam & partners, vooraf afspraken kunnen maken met rechters als M.C. van 
Rijn, die € 45000 aan rekeningen verstuurde waarbij later 4 regels tekst gestuurd werden met: “sorry 
voor het ongemak, want het was toch niet de waarheid van Groenewegen”! Dat de UWV-oplichters 
met tienduizende euro’s tegelijk deze weg hebben kunnen sluizen, zoals beschreven in de tekst van 
Scherpenzeel Hubens als onrechtmatig. Dit door simpel als crimineel werkende UWV-ambtenaren die 
(hebben kunnen zowel mogen toepassen tonnen in euro’s in lengte van jaren bij Rietveld wegroven) 
meer dan een schandaal betreft, waar vele honderden Nederlandse burgers door zelfmoord plegen. 
Zie een voorbeeld met zelfverbranding te Jakarta met wederom een slachoffer van UWV tezamen met 
Buitenlandse Zaken. Niets en niemand heeft jarenlang deze misdrijven getoetst. Zie nog erger de zaak 
van drs, van Manders tezamen met UWV-criminelen aangaande Anton Rietveld en wat zijn zorgzame 
moeder was, UWV-tuig, waarvan akte! 

Van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort, zwaar misdrijven uitvoeren tezamen met UWV. Zie al in 
detail zelfs op bankpapieren en accountantdossier voor bewijs. Medeplichtig is deze deurwaarder 
tezamen met het UWV aan poging tot doodslag met voor bedachte raden op Anton Rietveld tezamen 
met zijn zorgzame Indonesische moeder, bevestiging op elk gebied in mijn bezit. 

UWV in zijn algemeenheid, waarbij alle individuen boven in pagina staan vermeld in met de aanwezige 
28 strafaangiften, zoals deurwaardersstukken, waarbij tonnen aan euro’s nogmaals zijn weggeroofd 
ten koste van 9 maanden in de Cel v.d. Hel opgesloten te zitten, zonder enige vorm van medicatie. 

http://www.sdnl.nl/rietveld-eisers.htm
http://www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm


Sterker nog, na 5 maanden 1 maal dodelijke medicatie verkregen te hebben van Buitenlandse Zaken, 
ook deze in bezit van Rietveld.     

Kopie aan de Minister van Veiligheid en justitie. Dit ter onderbouwing het aangegeven door directeur 
van Veiligheid Justitie verder te kunnen gaan door Rietveld met het zenden van de werkwijze en 
resultaten. Danwel de degoutante werkwijze van wat rechtspraak zou moeten zijn. Rietveld stelt aan 
de minister van Veiligheid & Justitie in verloop van het onderzoek voor om de Rijksrecherche voorlopig 
10 ordners vol misdaad aan te leveren van de boven vermelde individuen, en als bedrijfsvoering UWV, 
inclusief de ordner van officier van justitie mr. R. Mud en P. Kloosterman. Dit met de spraakmakende 
solo-act van mr R. Mud op document gezet, om Politie Korps Noord-Holland ernstig Strafbare feiten 
niet te laten onderzoeken, dan wel strafvervolging te traineren, frustreren danwel geheel te 
verduisteren. Maar ook in de overzeese rijksdelen stinkt het in de rechtspraak zoals dr. J.M. Eustatia 
kristalhelder aantoont: http://www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm.  

Zie het dossier van de dochter M. Rietveld, over de ernstig gecorrumpeerde rechter mr. B. Liefting- 
Voogd. Die ordner vol bagger van deze dame is in bezit bij Rietveld. Zowel het laatste ernstig delict 
tegen Rietveld ten uitvoer gebracht, waarbij ernstig neurologisch blijvend letsel is veroorzaakt, als 
zware financiele schade voor Rietveld is veroorzaakt, als wederom medische specialisten werkzaam bij 
MCA te Alkmaar, zowe hetl MCA zelf, als de ambulancedienst als slachtoffers van het UWV inmiddels 
tevens. De veroorzakers van lichamelijk geweld Rietveld met voorbedachte raden toegebracht nota 
bene bij Politie Noord-Holland in dossier staan als geweldadig, Ja toch R. Mud, of wil (jij) ontkennen 
dat D. Levering zowel P. Levering uit Castricum kortgeleden nog in politiecel van Politie NHN gezeten 
hebben wegens geweldpleging tegen wederom een Castricumse Burger. Rietveld wil mee maken R, 
Mud dat jij hier zonder zelf Strafrechtelijk vervolgd te worden vanaf gaat komen, kort gezegt in deze 
begint nu UWV een slachtveld te veroorzaken, waar Rietveld mee verder gaat, waarvan akte!     

Rietveld  

Amsterdam 

P.s. 

Opmerking voor Openbaar Ministerie te Noord-Holland. Rietveld ontneemt jullie een vierde maal 
een strafzaak bij de terroristenrechtbank te Alkmaar er doorheen te drukken, waarbij Rietveld zijn 
dagvaarding naar een adres is verstuurd van 3 jaar terug, danwel loodrecht staat op het gegeven dat 
Rietveld in Indonesië woonachtig zou zijn volgens het UWV danwel de Gemeente Castricum. 

Dat is de reden van opnieuw 10 maanden nul euro aan inkomen als misdrijf. Wie pleegt opzettelijk 
domiciliefraude, danwel wie maakt hier opzettelijk misbruik van? Mr. R. Mud, wie probeert (jij) hier 
mee af te dekken een stel criminelen als VAN DER MEER & PHILIPSEN, niets minder R. mud, danwel 
spookpolitierechter waar Rietveld nog steeds de naam, zowel de uitspraak niet van binnen heeft. Zie 
misdrijf met niet bestaande parketsecretaris bij rechtbank Alkmaar in z.g. TOM-zaak. Waarvan akte! 

Addendum 

Uitnodiging aan slachtoffers van corrupte rechtspraak om gezamenlijk van de politiek te eisen om 

sanering van dit zieke system zonder Grondwettelijk Hof en uitsluiting van recht voor burgers met 

art. 120 van de Grondwet. Nederland is de enige EU-staat zonder dit controle-instrument op 

zwendel en corruptie binnen de rechtspraak! Er zijn al personen die zich hebben aangemeld bij de 

coördinator voor een korte verklaring op video met bewijs  

http://www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho
http://www.sdnl.nl/grondwet-120.htm
mailto:sdn@planet.nl


De uitzending bij Amsterdam Noir over de zwendel in de rechtspraak 

 

Zie hier de complete uitzending bij Omroep Salto en Amsterdam Noir over de corruptie bij de rechtspraak 

 

De grondwettelijke status van het Koninkrijk der Nederlanden 

 

Het is een waar wonder dat überhaupt in Nederland nog recht kan worden gesproken 

https://youtu.be/omDZVJ71FVo?t=417
https://youtu.be/omDZVJ71FVo?t=417
https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho

