
  Amsterdam 30 juni 2017 

Aan rechtbank te Amsterdam 

Parnassusweg 220  

Toren E 

Kantonrecht  

Inzake: Inmiddels sommatie aan de rechters Mr. E. Doskens, zowel Mr. E.D. Bonga-Sigmond, 

moge de wens uitspreken geen Familie van I.P. Sigmond te Heerlen met verloop naar mr. 

Dumont te Rotterdam en België. 

 

Aan Mr. E. Doskens en Mr. E.D. Bonga-Sigmond. 

Naar aanleiding van het vandaag ontvangen proces-verbaal en begeleidend schrijven met hierin 

genoemd de volgende drie punten: 

1e De kantonrechter laat weten dat er nu eerst een bijeenkomst met partijen dient plaatst te 

vinden. Een datum voor die zitting moet nog worden vastgesteld. Dit lijkt mij tamelijk onnozel, 

vermoedelijk om tijd te rekken die er niet is, waarmee ik nog meer schade zal oplopen.    

2e De wederpartij mag schriftelijk reageren op het standpunt van ondergetekende. Maar ook hier 

moet de datum nog worden vastgesteld. Ook dit is onnozel, omdat op geen enkele wijze het 

standpunt van mij, R.A.A. Rietveld, van belang is voor mijn wederpartij. Deze wordt 

volkomen overbodig tot wederpartij gemaakt. De werkelijke misdaadgroep zit bij het de overheid 

en het UWV. Dit met toekijken van de rechtelijke macht, zoals dat in lengte van jaren al gebeurt. 

3e De kantonrechter wijst over enige weken direct vonnis. Ik neem aan dat dit laatste ook echt de 

bedoeling is, waarmee alle bewijslast in de prullenbak verdwijnt. Van de eerste rolzitting en de 

tweede blijkt uit het PV’s dat dit de insteek is vanaf de eerste minuut van de eerste zitting, tot en 

met de laatste minuut van de tweede zitting, elke wettelijke verplichte van het in gang zetten van 

art 162 Sv is genegeerd. Dat zal ik nimmer toelaten. Alle achttien ingevoegde strafaangiften die 

aanleiding zijn van het geschil met Woonzorg en zorgverzekeraars zijn essentieel voor het 

verdere verloop. 

De domiciliefraude, de identiteitsfraude en boze opzet in deze zaak dwingen alle beëdigde 

functionarissen om stante pede aangifte te doen volgens art. 162 Sv, zonder enig uitstel. U bent 

voor de wet kennisdragers en de wet stelt bij een weigering aangifte te doen. Dus dienen ook de 

rechters de wet te respecteren, en dat men medeplichtig wordt aan wetsovertredingen; en zelfs 

partij is in deze affaire. Ik hoop dat u de juiste weg zult bewandelen om verdere schade aan mij 

en aan het imago van de rechtspraak te voorkomen. 

Ondergetekende R.A.A. Rietveld stelt, indien Mr. E. Doskens als Mr. E.D. Bonga-Sigmond u 

beiden ten koste van mij de wetsovertreders de hand boven het hoofd houden van bewijsbaar 

strafbare functionarissen ik dat niet zal tolereren 



Zoals ook rechters bestaande uit: 

E.J. van der Molen - Alkmaar - Haarlem 

P.H.B. Littooy - Alkmaar 

H.A. Schotman - Alkmaar - Haarlem 

M.C. van Rijn - Alkmaar 

B. Liefting - Voogd - Alkmaar 

G. van Zeben de Vries - gedetacheerd rechercheofficier ingehuurd van OM te Den Haag 

W.J.J. Beurskens te Maastricht  

Niemand mag bij wet de hand boven het hoofd te houden van wie dan ook wanner strafbare 

wetsovertredingen bewezen kunnen worden. Zij dienen strafrechtelijk vervolgt dienen te 

worden voor het opzettelijk ontnemen van mijn rechten en het toebrengen van lichamelijk letsel. 

Men wordt medeplichtig aan diverse strafbare feiten.  

Dat u beide tracht zich in vele bochten te wringen om de weg vrij te maken voor rechter nr. drie, 

met het negeren van werkelijk strafbare bewijzen gepleegd door deren. 

Tot slot, ik heb nog tweemaal de kat uit de boom gekeken, maar alles wijst er weer op dat 

rechters anno juni en juli jaar 2017 de andere kant uitkijken omdat wat aan bewijs op tafel ligt 

men doodsbang is om daarover te oordelen. Alles wijst uit de ontwijkingen en wederom pertinent 

te weigeren Art. 162 Strafvordering ten uitvoer te brengen, waardoor woonzorg ‘n klein 

slachtoffer geworden is. Ikzelf ben al ruim 15 jaar zwaar slachtoffer van overheidscriminaliteit, 

tot nogmaals bijna dode danwel overleden familieleden. Elk detail daarover hebben de rechters 

Doskens en Bonga-Sigmond in handen, en zijn partij of partijdig bij het negeren van art. 162 Sv. 

Ik eindig met volgende tekst: Rietveld eist nog een maal van rechter Doskens, zowel als van 

rechter Bonga-Sigmond om strafaangiften te doen zoals de wet dat voorschrijft. Dit als 

kennisdrager van ernstig strafbare feiten. Verder zal vanaf vrijdag 10.00 uur Rietveld eisen dat u 

mr. E. Doskens en u mr. E.D. Bonga-Sigmond per omgaande het UWV-personeel bestaande uit 

S, Bos - UWV te Alkmaar / M. Pronk - UWV te Alkmaar / J. Hovestad - UWV te Alkmaar / A. 

Monsch - UWV te Sloterdijk / L. Howell met onmiddellijk in gijzelstelling laat nemen als niet 

voor Dinsdag 04-07-2017 een voorschot van 50.000 euro is gestort op mijn  

3e Mijn eis: het op schrift aanleveren van een verklaring voor donderdag 06-07-2017 van de 

beide rechters om te vernemen of zij onverwijld strafaangiften gaan doen van de misdadige 

gedragingen m.b.t. de tot driemaal toe aan u beiden mr. Doskens en mr. Bonga-Sigmond, het 

verzoek daartoe te hebben aangereikt. Bij het niet opschrift verkrijgen van deze eis, zal ik tegen 

mr. E. Doskens en mr. Bonga-Sigmond na donderdag 06-07-2017 strafaangifte doen.  



 

Dit met de volgende reden: het opzettelijk nog meer schade voor mij veroorzaken, als dit al is 

gedaan; het opzettelijk Woonzorg het geld onthouden, door UWV-personeel niet te laten 

vervolgen voor een reeks van strafbare zaken bovenop de ravage van heden, en dat al in 

lengte van ruim 14 jaar. Dit dient te geschieden zoals de Wet dat vereist met Art 162 

Strafvordering. U beide weet net zo goed als ik, dat geen enkel document naar de eisende partij 

behoeft gestuurd te worden, omdat geen enkel document voor hen, maar alleen voor de rechtbank 

van toepassing is. 

Met gepaste hoogachting  

Rietveld  

Pieter Calandlaan 93 C 

1065 KK Amsterdam             

  

 


