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Geachte mr. Philippart 

Hierbij stel ik u op de hoogte dat ondergetekende, ir. R.A.A. Rietveld, op vrijdag 23 september 

2011 tegen uw persoon opnieuw aangifte deed bij zowel de politie te Castricum als bij de 

hoofdofficier van Justitie in het arrondissement te Alkmaar. 

U bent als kennisdrager van strafbare feiten die zijn gepleegd door de mrs. G.A.M.F. Spera en 

I.P. Sigmond ( beiden woonachtig te Heerlen) en G.R.M. van den Assum in Leusden naast mr. 

A.P. Maes uit Apeldoorn door mij goed op de hoogte gebracht. Dit gezien u woedend brief waar 

ik niet wakker van ligt. De inhoudelijke tekst lijkt gemaakt door een kip zonder kop; en ben ik er 

zeker van dat u het recht zeer zeker niet wil laten zegevieren maar juist het onrecht. Dat heeft wat 

mensenlevens gekost.  

Bij uw rechtbank te Maastricht kan men de naam Rietveld in dossiers opzoeken en het kortgeding 

beoordelen op rechtmatigheid. Die is er niet; en een persoon die heeft gestudeerd ook niet om 

iemand op de juiste wijze te kunnen beoordelen of ik in aanmerking zou komen voor art 3: 3000 

Bw. Een grote schande die uw rechtbank de komende maanden zal laten schudden, juist vanwege 

de vermelding in die uitspraak met het verwijzen naar www.ruudrietveldvertelt.nl. Een website 

die nota bene al vijf jaar in handen is van een reclamebureau en betaald door de campingmaffia.  

Vandaar al verwijzingen op deze website zijn naar Bungalowparken. Tegen de bovenstaande 

personen is al geruime tijd geleden aangifte gedaan van strafbare feiten als knevelarij, valsheid in 

aangifte, smaad, laster, oplichting, mishandeling, knevelarij en meer, waarvan u door mij op de 

hoogte werd gebracht. U hebt nagelaten daarvan volgens de art. 160 Sv en 162 SV aangifte te 

doen bij een opsporingsambtenaar samen met mr. W.J.J. Beurskens, zoals de wet dat voorschrijft. 

Daarmee hebt u zich formeel verenigd met de door de aangeklaagden gepleegde strafbare feiten, 

wat op zich klachtwaardig is en dientengevolge tegen u een aangifte is gedaan van schending van 

de wet volgens art. 160 Sv en 162 Sv.  

Verder bent u door ondergetekende op de hoogte gesteld van de bewust valse uitspraak van 17 

mei 2011 door rechter mr. W.J.J. Beurskens. Die uitspraak werd door u rechtbankpresident mr. 

R.C.A.M. Philippart in een brief van 9 juni 2011 afgedekt ter voorkoming van imagoschade en 

wettelijke aansprakelijkheid voor schade vanwege het bewust vals uitgesproken vonnis van mr. 

W.J.J. Beurskens van 17 mei 2011. De integriteit van de rechtspraak is ook hier in het geding, 

zoals helder omschreven in de kernwaarden van de rechtsstaat naar de ISO-9000 norm?  

U bent van deze strafbare schendingen van de bovengenoemde wetsartikelen ruimschoots op de 

hoogte gesteld, waarvan ondergetekende in deze aangifte de opsporingsambtenaar van politie en 

de hoofdofficier in kennis stelt. Ook deze justitiële functionarissen zijn nu en al eerder op de 

hoogte van de aangiften tegen deze personen, waardoor ook zij individueel kennisdrager zijn van 

strafbare feiten en zij net al u wettelijk verplicht zijn om bij de bevoegde instantie daarvan 

aangifte te doen.  

http://www.ruudrietveldvertelt.nl/
http://wetboek.net/Sv/160.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://www.sdnl.nl/pdf/njb-iso-9000-april-2011.pdf


Het doel van deze aangifte is de juridische terreur en juristerij te laten eindigen tegen mij en mijn 

gezin die duidelijk is geworden met o.a. de zeven keer terugkerende boete van een verkeersover-

treding met een aantal illegale gijzelingen als dwangmiddel en deze verkeersboete zeven keer te 

moeten betalen. Verder het blokkeren van de toegang tot Bali (Indonesië) van mijn persoon met 

de arrestatie op Schiphol wegens een zogenaamd door mij gestolen kaasschaaf van 2 euro, met 

later nog een poging daartoe in mijn woning voor hetzelfde.  

Verder de ontoelaatbare handelwijze van het ministerie van Buitenlandse zaken m.b.t. mijn 

verblijf op Bali en het UWV dat mijn inkomen volledig wegsluisde naar een knevelend 

advocatenkantoor. Deze strafbare handelwijze met boze opzet moet niet alleen stoppen, maar de 

verantwoordelijken daarvoor dienen zich te verantwoorden voor de rechter die zich terdege 

bewust moet zijn niet het kunststukje te kunnen uithalen als rechter mr. W.J.J. Beurskens en zijn 

rechtbankpresident mr.  R.C.A.M. Philippart, waartegen beiden aangifte is gedaan. 

Bijgaand voeg ik bij deze aangifte zeer beperkt toe de aangifte tegen de mrs. I.P. Sigmond en 

G.A.M.F. Spera als bewijs van uw wetenschap van de criminele handelwijze van deze advocaten 

en de aangifte tegen de magistraten mr. W.J.J. Beurskens en mr. R.C.A.M. Philippart als 

kennisdrager en het afdekken van de strafbare feiten gepleegd door deze door ondergetekende 

aangeklaagde advocaten. 

Verder wordt een kopie van deze aangifte bijgevoegd bij elke aangifte van de hieronder vermelde 

personen die ieder een aangifte tegen zich hebben gekregen. 

Aangifte tegen: 
Minister van Buitenlandse Zaken ( voormalig ) M. Verhagen werkzaam te Den Haag 
Mevr. M. Assenbroek werkzaam Buitenlandse Zaken te Den Haag 

Mevr. Martens werkzaam Buitenlandse Zaken te Den Haag 
Dhr. ir. L. Klijnsma werkzaam Buitenlandse Zaken ( verleden Ambassade te Jakarta ) 

Drs. C. Bijl, burgemeester van de gemeente Emmen 
Drs A. Emmens-Knol, oud-burgemeester van Castricum 

Drs. J. Linthorst, voormalig lid Raad van Bestuur van het landelijk UWV  

Dhr. J. Hovestad, manager bij het UWV werkzaam te Alkmaar 
Mr. R.C.A.M. Philippart, president van de rechtbank te Maastricht 

Mr. L. Koster, president rechtbank van de rechtbank te Alkmaar ( 2005 ) 
Mr. J.A.J. Peeters, vice-president van de rechtbank te Amsterdam 

Mr. Th. van der Meer, vice-president van de rechtbank te Amsterdam 

Mr. P.H.B. Littooy, fungerende vice-president bij de rechtbank te Alkmaar 
Mr. W J.J. Beurskens, rechter werkzaam bij de rechtbank te Maastricht 

Mr. E. Boelen Officier Justitie werkzaam bij CJIB te Leeuwarden 
Mr. Hoekman, voormalig Officier van Justitie in Assen 

Mr. L. Castelijns, werkzaam als advocaat, tevens Deken in het arrondissement Alkmaar 

Mr. M. van Gaalen, advocaat bij Coumans & van Gaalen Advocaten, Amsterdam  
mr. C.H.J. Wijers, deurwaarder werkzaam te Haarlem  

mr. A.J. Scherpenzeel, deurwaarder werkzaam te Amersfoort  
mr. J. Hubers, deurwaarder werkzaam te Amersfoort   

mr. drs. H.J.M. van der Manden, deurwaarder werkzaam te Amersfoort 
mr. F.J.M. van der Meer, deurwaarder werkzaam te Alkmaar  

mr. J.G. Philipsen, deurwaarder werkzaam te Alkmaar 

mr. M. Oosterhof, deurwaarder te Drachten  
mr. F. Baldinger, deurwaarder te Alkmaar 

dhr. A. Klamer, directeur Huis van bewaring te Zwolle 2005  



dhr. R. Kievitsbosch,directeur Huis van bewaring 

dhr. A.W.A. Bergervoet sr., grootaandeelhouder van o.a. Topparken  

 
Hoogachtend,    

 
Ir. R.A.A. Rietveld  

 

 
 

 
 

 
 

 

P.s.: Ik wijs u op mijn Blog waarop de actualiteit te zien is over de aangiften m.b.t. art. 160 Sv en 162 Sv  
 
 

http://ruudrudolfrietveld.wordpress.com/2011/09/18/rudolf-rietveld-wederom-zwaar-in-de-slag-met-topparken-a-w-a-bergervoet-om-advocaten-misdrijven/
http://wetboek.net/Sv/160.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html

