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Huizen 6 mei 2018 
Goedemorgen mr. E. de Greeve. 
 
Van de gedupeerde woordvoerder van een groot (kennelijk uitgelokt) faillissement las ik bijgaande stukken. 
 
Wat mij als redacteur van de internetsite www.sdnl.nl opvalt is, dat overal waar klachten met bewijs van fraude en het 
afdekken daarvan aan de orde worden gesteld, dat in de gehele rechtspraakketen nergens de klagende of benadeelde 
burger zijn of haar recht kan krijgen. Dit kennelijk om het imago van de rechtspleging af te schermen voor publieke 
evaluatie in de media. 
 
Afwijkend van het Belgische controle op de rechtspraak is het zo dat bij een bewezen crimineel delict van een 
rechterlijke functionaris, deze in België tot 15 jaar gevangenisstraf kan krijgen, terwijl in Nederland precies het 
omgekeerde gebeurt, namelijk rechtsbijstand, gefinancierd door de overheid. Voorbeelden daarvan zijn er legio, met 
name de Chipshol-affaire en de Demmink-affaire. 
 
Rond het kennelijk uitgelokte faillissement van de “bollenboeren” met woordvoerder dhr. W.P.M. Visser wordt door 
ca. 80 gedupeerden alles gedaan om belangenverstrengeling en het afdekken van strafbare feiten door justitiële 
betrokkenen incl. rechtsfunctionarissen, in de doofpot weg te werken. Juist om dat kwalijke gedrag uit een openbare 
evaluatie te houden. Daarover heeft de heer Wim Visser op donderdag 26 april 2018 aangifte gedaan bij de minister 
van Justitie en Veiligheid, en ook bij de Raad voor de Rechtspraak (video) en bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. 
 
Wat u niet weet is, dat ikzelf getuige ben geweest van een klacht over het functioneren van ‘het recht’ in de rechtbank 
Alkmaar in de zaak van ir. R.A.A. Rietveld bij de toenmalige president van de Rechtbank Noord-Holland mr. E.J. van der 
Molen. De heer van der Molen maakte de opmerking: “Wanneer u het rechtssysteem wilt aanvallen, dan krijgt u 
daaraan een dikke kluif”. Citaat. De heer van der Molen had helemaal gelijk. Het is inmiddels een gigantisch gevecht 
geworden; maar nu draait het lot langzaam om. Nu komen de beëdigde gerechtsfunctionarissen zelf in de verdrukking; 
en krijgen de slachtoffers van juristerij en het afdekken daarvan, eindelijk de zwendel in de rechtspraak openbaar. Dit 
met aangiften tegen personen in de rechtspraakketen.  
 
Wat u mogelijk ook niet weet is dat drs. Rob Bertholee van de AIVD en Dick Schoof als Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding, h.w.m.schoof@nctv.minvenj.nl, beide op de hoogte zijn gebracht van zwendel in de rechtspraak 
met een petitie aan het parlement, maar men niets doet. Niet alleen door de groep “bollenboeren”, maar ook door de 
aangevers van het afdekken van rechterlijke fraude en schenden van de wet (art. 162 Sv) door functionarissen in de 
rechtspraak, is strafaangifte gedaan tegen al deze personen. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-rechters.htm, waarvan 
de strafaangiften werden ingebracht en ingelast in de appelzaak van de bollenkwekers waarbij valsheid in geschrifte 
werd gepleegd in zowel het proces-verbaal als in de Beschikking door het gerechtshof in Amsterdam.  
 
Direct na de zitting heeft de heer W.P.M. Visser gepoogd, op afspraak, daarvan strafaangifte te doen bij het 
Functioneel parket van mr. M.J. Bloos van het Openbaar Ministerie, hetgeen is geweigerd. Van die weigering om de 
wet te respecteren door hoofdofficier mr. M.J. Bloos is tegen haar aangifte gedaan wegens partijdigheid en het 
afdekken van strafbaar gedrag van de raadsheren van het gerechtshof. Zie de video. 
 
Ik laat het hier nu maar bij, hoewel er veel meer is om als klacht tegen het rechtssysteem in te brengen zoals artikel 
120 in de Grondwet, het consequent negeren door beëdigde functionarissen in de rechtspraakketen van artikel 162 
Strafvordering en de strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren om criminele handelingen te verrichten zonder 
strafvervolging, vanwege de Pikmeer-arresten. Ook Prof. T. Tak en Prof. A.F.P. van Putten hebben moeite gedaan om 
de rechteloosheid van de burger die vecht tegen de juristerij van de overheid, om dat in de massamedia aan de orde te 
krijgen; wat tot op de dag van vandaag niet is gelukt. Waarvan akte…..!! 
 
In afwachting van uw reactie, zend ik dit bericht door naar de leden van de Algemene Bestuursdienst. 
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