
Aan de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 
Europaweg 4 
2711 AH Zoetermeer 
 

Meneer Rob Bertholee, met stomme verbazing zag ik vanmorgen bij WNL 
in het nieuws dat de AIVD als wet overtredende partij bedreigingen heeft 
gepleegd tegen een boer m.b.t. het contract dat hij had over de 
aardgaswinning in Groningen. Verbijstering en tegelijk herkenning van het 
criminele gedrag van de overheid waarvan u onderdeel uitmaakt. Ik 
begrijp dat ook mijn verzoek om overleg door u niet zal worden 
gerespecteerd, omdat de ‘politiek’ als hoofddader uw dienst instrueert om 
zaken naar behoefte te regelen. Ofwel met machtsmisbruik de burger 
onder druk te zetten en zelfs met schending van de mensenrechten te 
intimideren om te zwijgen over onfrisse zaken. Mevr. Agnes Mulder van 
het CDA zal ik verzoeken hierover vagen te stellen in het parlement. 
Nogmaals vraag ik u met klem om m.b.t. corruptie, die bewijsbaar is, in de 
rechtspraak en rechtspleging van o.a. het Openbaar Ministerie te 
overleggen. Zoals over de gemeentelijke basisadministratie m.b.t. 

domicilie- en identiteitsfraude, juist vanwege integere strafaangiften bij de politie in Amsterdam, en 
daarover een inhoudelijk gesprek te voeren met mij en enkele slachtoffers van overheidscriminaliteit. 
 

 

Geachte heer Bertholee,  
Aanvullend op mijn verzoek tot overleg stuur ik u het verslag op video van de Dag voor de 
Rechtspraak op 28 september 2017 in Utrecht. Hier de link naar de video en hier de link naar het 
350 keer uitgedeelde pamflet aan de 500 deelnemers, waarop niemand durft reageren. Ik 
spreek u aan op uw eigen integriteit en uw ambtseed, die niet alleen u verplicht te zwijgen over 
staatszaken, maar ook om te spreken. 
 

 
Onderwerp: Wat dachten jullie hiervan m.b.t. de beïnvloeding van de politiek en/of overheidsinstanties als 
ministeries om de rechtspraak met 500 zelfdodingen per jaar te manipuleren? 
 

Geachte heer Bertholee, u zult op de hoogte zijn van mijn actie(s). Ook deze laatste. Uw dienst 
heeft enkele malen ingebroken in de website van de SDN. Daar heb ik geen bezwaar tegen, want 
dat is zelfs uw dure plicht om te weten of gevaar dreigt voor de staat der Nederlanden. U weet al 
heel lang dat er zaken in de machtsuitoefening via o.a. de rechtspraak niet conform de wetgeving 
is. Ik leg u niet uit hoe dat in elkaar zit. U weet. Maar zoals u inmiddels via het ministerie van VWS 
bekend is geworden en vandaag ook via mijn mail, spreek ik u aan op uw wettelijke plicht om in 
geval van corruptie binnen de rechtspleging daar iets aan te doen. Uw optreden op televisie 
onlangs, gaf een wat terughoudend beeld van wat de AIVD in de praktijk vermag te doen. Zowel 
de inbraken van uw dienst (www.sdnl.nl/aivd-inbraak-server-sdn.htm) en mijn gesprek met een 
van uw senior-agenten de heer Jan Veldman samen met de heren ir. R.A.A. Rietveld en K.H de 
Werd bij café Het Sluisje in Amsterdam, was verhelderend met de erkenning van de heer Jan 
Veldman, dat de corruptie op de Antillen en overzeese rijksdelen niet anders was dan die in 
Nederland, waarvan akte.  
 
De linkjes naar de heer Rietveld, de Werd, R. Kluun en de Bollenboeren spreken boekdelen, 
waarbij nog andere saillante corruptiezaken die bewijsbaar zijn ik hier summier aanhaal. Die van 
de heer R. Kluun m.b.t. faillissementfraude, gepleegd en geoogd door curatoren onder 
verantwoordelijkheid en afdekken van rechter-commissarissen, en de huidige strijd om recht met 
een schade van ca. 200 miljoen euro bij de bollenkwekers en ca. tachtig investeerders in 
veredelingstechnieken, waarvan de heer W. Visser woordvoerder is.  

https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/rechter-van-de-toekomst/Paginas/programma.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/rechter-van-de-toekomst/Paginas/programma.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=QRyaDVGmxow&feature=youtu.be
http://www.sdnl.nl/pdf/flyer-tivoli.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QRyaDVGmxow&feature=youtu.be
http://www.sdnl.nl/
http://www.sdnl.nl/bbd.htm
http://www.sdnl.nl/aivd-inbraak-server-sdn.htm
http://www.sdnl.nl/artikel-120-grondwet.htm
http://www.sdnl.nl/aivd-inbraak-server-sdn.htm
http://www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-rechters.htm
http://www.sdnl.nl/de-werd.htm
http://www.sdnl.nl/kluun.htm
http://www.sdnl.nl/wim-visser-pv-gerechtshof.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/brief-29-18-aan-dhr-bakker-en-mw-creemer-raad-voor-de-rechtspraak.pdf
https://wnl.tv/2018/02/01/organisator-trekkerdemonstratie-was-op-hoogte-inhoud-wurgcontract-gaswinning/


Advocaten die het aandurven om zaken als deze te begeleiden worden in toenemende mate 
bedreigd en onder druk gezet om daarmee te stoppen, of worden geroyeerd van het tableau. Ik 
meen dat ik u met dit bericht voldoende heb aangespoord om in gesprek te komen en ook een 
andere kant uit te kijken dan naar hacks vanuit het buitenland.  
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 

P.s. mocht u niet conform mijn oprechte verwachtingen reageren, dan zie ik mij verplicht dit 
bericht ook aan de leden van de Algemene Bestuursdienst toe te sturen. 
 

 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/pleidooi-bollenboeren.pdf
http://www.sdnl.nl/koppelingen.htm
mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/


Dag allemaal (mijn incrowd). Ik heb veel tijd besteed aan het opslaan van alle 
openbare gegevens van de leden van de Algemene Bestuursdienst en het Bureau 
ABD-consultants bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb daarvan een 
aantal webpagina’s gemaakt die te vinden zijn op: 
 
http://www.sdnl.nl/bureau-abd-consultants.htm      
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-1-tm-3.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-4-tm-6.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-7-tm-9.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-10-tm-12.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-13-tm-15.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-16-tm-18.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-19-tm-21.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-22-tm-24.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-25-tm-27.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-28-tm-30.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-31-tm-33.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-34-tm-36.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-37-tm-39.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-40-tm-42.htm  
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-43-tm-45.htm 
 
http://www.sdnl.nl/algemene-bestuursdienst-pg-46.htm 
Mijn vraag aan jullie is simpel: stel aan een of meer beëdigde ambtenaren van de Algemene 
Bestuursdienst een, twee of meer vragen:  
Bijvoorbeeld:  

1) Zijn beëdigde ambtenaren in dienst van de overheid verplicht om de wet te respecteren 
inclusief Artikel 162 Strafrecht, wanneer zijn kennisdrager zijn van strafbare feiten? 

2) Voorkomen de Pikmeerarresten strafrechtelijke vervolging wanneer beëdigde 
functionarissen in opdracht van het ministerie de aangifteplicht negeren? 

3) Welke consequenties heeft artikel 120 in de Grondwet voor de rechtspraak inzake burgers 
strafaangifte doen tegen de overheid of schade vergoed willen hebben zoals bij de 
aardbevingen in Groningen die zijn veroorzaakt door overheidsbeleid via de NAM? 

4) Is het politiek acceptabel dat honderdduizenden gezinnen in armoede moeten leven 
vanwege die overheveling van zorgtaken bij de gemeenten door de landelijke overheid? 

5) Nog een lastige: Is de Algemene Rekenkamer strafrechtelijk te vervolgen wegens het 
boekhoudkundig frauderen met jaarverslagen van het Spaarfonds voor de AOW? 

6) Kies uit de lijst van ongewenste vragen een of meer onderwerpen om die als vraag voor te 
leggen bij de topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst? 

7) Zijn beëdigde ambtenaren in dienst van de overheid verplicht om de wet te respecteren 
inclusief Artikel 162 Strafrecht, wanneer zijn kennisdrager zijn van strafbare feiten? 

8) Zie ook de brief van Wim Visser aan mr. Hoogenstein van de rechtbank Noord-Holland. 
 
De ultieme aanval op corruptie in het rechtsbedrijf komt tot uiting in de brieven van Wim Visser 
aan de Hoofdofficier van Justitie mr. F. Westerbeke van het Landelijk Parket in de aangifte en in 
zijn brief aan de Raad voor de Rechtspraak. 
 
Raad voor de rechtspraak  
Kneuterdijk 1 
2514 EM Den Haag  
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http://www.sdnl.nl/pikmeer1.htm
http://www.sdnl.nl/artikel-120-grondwet.htm
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http://www.sdnl.nl/pdf/brief-29-18-aan-dhr-bakker-en-mw-creemer-raad-voor-de-rechtspraak.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/brief-29-18-aan-dhr-bakker-en-mw-creemer-raad-voor-de-rechtspraak.pdf


C.c. mailadressen:  
a.cunes@rechtspraak.nl; a.haverslag@rechtspraak.nl; a.pouw@rechtspraak.nl; 
a.van.knippenbergh@rechtspraak.nl; afdelinginschrijven@rvr.org; c.munier@rvr.org; 
celeste.de.wit@rechtspraak.nl; cem@rvr.org; communicatie.breda@rechtspraak.nl; crvb@rechtspraak.nl; 
f.steringa@rechtspraak.nl; helpdesk@rechtspraak.nl; i.klement@arh.rvr.org; info.hof-arle@rechtspraak.nl; 
info.rb.middelburg@rechtspraak.nl; info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl; info@advocatenkantoor.nl 
info@bureauwsnp.nl; info@rvr.org; infoadvocaten@juridischloket.nl; infodiagnose@rvr.org; Kabinet.RC.RB-
MNL.Utrecht@rechtspraak.nl; kenniswijzer@rvr.org; m.boer@rechtspraak.nl; m.gijsberts@rechtspraak.nl; 
m.junte@rechtspraak.nl; m.korsten-wessels@rechtspraak.nl; m.nijland@rechtspraak.nl; m.ozinga@rechtspraak.nl; 
mediation.hofleeuwarden@rechtspraak.nl; mediation@rvr.org; midden-nederland@rechtspraak.nl; 
MinJus.tolk@concorde.nl; MinJus.vertaal@concorde.nl; n.leijtens@rvr.org; n.reijnen@rechtspraak.nl; 
n.van.wordragen@rechtspraak.nl; nicola.omniczynski@concorde.nl; perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl; 
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl; rechtwijzer@rvr.org; s.hofste@rechtspraak.nl; 
servicedesk.minjus@concorde.nl sollicitatie@rvr.org; solliciteren.hof-arle@rechtspraak.nl; srm@rechtspraak.nl; 
teamfinancien@rvr.org; voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl; voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl; 
voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl; voorlichting@rechtspraak.nl; vragen.hof.arnhem@rechtspraak.nl; 
w.wijnsma@rechtspraak.nl; webredactie@rvr.org; afdelinginschrijven@rvr.org; c.munier@rvr.org; cem@rvr.org; 
i.klement@arh.rvr.org; info@advocatenkantoor.nl; info@barbeheer.nl; info@bureauwsnp.nl; info@rvr.org; 
infoadvocaten@juridischloket.nl;  infodiagnose@rvr.org; kenniswijzer@rvr.org; mediation@rvr.org; 
MinJus.tolk@concorde.nl; MinJus.vertaal@concorde.nl; n.leijtens@rvr.org; nicola.omniczynski@concorde.nl; 
rechtwijzer@rvr.org;  servicedesk.minjus@concorde.nl; sollicitatie@rvr.org; teamfinancien@rvr.org; 
viaMinjus.vertaal@concorde.nl;  webredactie@rvr.org;  
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