
NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT VANWEGE ARTIKEL 120 IN DE GRONDWET 
 
Ir. R.A.A. Rietveld, het is verbijsterend te ervaren dat in ons land het bewijsbaar en grondwettelijk 
geregeld is dat NEDERLAND GEEN RECHTSSTAAT IS, zoals dat is vastgelegd in de Grondwet met 
Artikel 120. Je verwacht van een Kamerlid (het woord volksvertegenwoordiger gebruik ik dus 
niet) dat die zal reageren op deze vaststelling, omdat zij allemaal een ambtseed of belofte hebben 
afgelegd om die Grondwet te respecteren en (laten) handhaven; dus ook uw rechteloosheid!!! Jij 
merkt dat ze geen van allen het aandurven om op jouw oproep om bewijs van integriteit te 
reageren en dus wegduiken. 
Ik raad u aan om op televisie bij De Stem van de Straat van Steve Brown de ambtseedschenders 
met naam en toenaam te noemen met bewijs daarvan op uw website, zodat iedere burger kan 
zien hoe corrupt ons politiek en rechtssysteem blijkt te functioneren. Van dr. Joe Eustatia uit 
Curaçao kreeg ik een bericht dat de Tweede Kamer had goedgekeurd dat foute rechters anders 
dan nu het geval is, harder zullen worden aangepakt en bestraft. Het artikel stond in De Telegraaf 
van 6 februari 2018. In België krijgt een corrupte rechter max. 15 jaar gevangenis. In Nederland 
juist afscherming daarvan. 
 

Onderwerp: FW: Dag Nico, je gaf een perfect verslag van de doorgestoken kaart van de rechtbank 
in Amsterdam en van de dienstverlening door het rechtsapparaat aan het grootkapitaal 
 

Op dinsdag 13 februari 2018 gebeurde weer een van de ca. 6000 
woningontruimingen per jaar in Nederland 

 

 
 

https://youtu.be/omDZVJ71FVo?t=417
http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-elite.htm
http://www.sdnl.nl/strafaangifte-tegen-rechters.htm
http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm
http://www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm
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Goedemorgen dr. J.M. Eustatia. 
 
U weet heel goed hoe corrupt de Nederlandse rechtspleging is, ook op Curaçao en de Antillen. 
Oud-AIVD-rechercheur Jan Veldman, inspecteur van de AIVD,  erkende mij persoonlijk dat de 
corruptie op de Rijksdelen niet verschilt met die in Nederland. In Nederland is de situatie nog een 
graatje erger, omdat in de grondwet van Nederland artikel 120 de toetsing van rechterlijke 
vonnissen, arresten en uitspraken uitsluit. Dat impliceert een complete rechteloosheid van en 
voor de burger die in conflict komt met de overheid, met een bank, verzekeraar, 
woningcorporatie of grote multinational. Ik zal de informatie van Nico van den Ham ook sturen 
naar de leden van de Algemene Bestuursdienst die allemaal beëdigd zijn, maar tot nu toe ook 
allemaal wegvluchten voor elke vraag die ik stel over de integriteit van het landsbestuur en dat 
van henzelf. Zie verslag van Nico van den Ham bij Tivoli 
 

De ambtseed stelt kennelijk niets voor, indien de overheid in haar eigenbelang zo beslist. De 
angst om je carrière te schaden blijkt heel groot, waardoor schending van de ambtseed 
gebruikelijk is. Er is echter alsnog wel een ontsnappingsmogelijkheid voor wetovertredende 
ambtenaren voor strafvervolging door de Pikmeer-arresten, maar niet voor de aangifteplicht van 
artikel 162 Sv om aangifte te doen bij Justitie. Ook artikel 12-procedures die burgers aanspannen 
leiden in geval van bewijsbare fraude van curatoren nooit tot vervolging vanwege de 
beleidsinstructie van oud-minister Hirsch Ballin om die zaken altijd te laten opleggen en niet-
ontvankelijk te verklaren. Zie de instructie van de minister.  Van Wim Dankbaar kreeg onlangs een 
overzicht van zijn strijd om openbaarheid rond o.a. de moord op Marianne Vaatstra en de 
doofpotcultuur rond de zaak Demmink. Zijn relaas is schokkend en uiterst schadelijk voor het 
image van de overheid; en van justitie in het bijzonder, en het geblunder van de massamedia. Zie 
het verslag. 
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 

 

Dag Nico, je gaf een perfect verslag van de doorgestoken kaart van de rechtbank in Amsterdam en 
de dienstverlening van het rechtsapparaat aan het grootkapitaal van de wooncorporatie. 
Helemaal het fijne weet ik er niet van, maar dat de overheid alles in het werk stelt om lastposten 
als jijzelf, Rietveld, Karel de Werd en andere klokkenluiders uit te schakelen is duidelijk. Ook de 
media zijn gegijzeld om zaken die niet zo fris zijn af te laten dekken. Bewijzen te over. Het is klip 
en klaar dat de meeste hoogbetaalde functionarissen in de rechtspleging, de massamedia, het 
Openbaar Ministerie, deels de advocatuur en ook politiediensten allemaal zwijgen over wat goed 
fout zit in het landsbestuur. Ik heb de voorpagina aangepast nu ik weer thuis ben. Doe Rietveld de 
groeten; en ik denk dat ze nu echt een tijger aan de staart hebben die niet loslaat. 
 

  Nico van de n Ha m , Theo Prinse e n Evert Roenhorst hebbe n een bericht geplaatst in Politiek & Non -Politiek .       Nico van den Ha m 11 februari om 9 :37   Klik hieronder... http://nicova ndenham2.blog spot. nl/20 18/02 /rechter-bre ngt-ni co-van-den-ha m-tijdens .html Rechter brengt Ni co van de n Ha m tijde ns recht szitting in staat van grote ontroeri ng   Vind ik leuk Opmerking plaatsen     
 

 
 

 IRM . .   Juristen . .  EU Grondwet <==> SDN  . . Klokkenluider  . . Ruud Rietveld  

http://www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm
http://www.sdnl.nl/aivd-inbraak-server-sdn.htm
http://www.sdnl.nl/artikel-120-grondwet.htm
http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm
http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rUSpyV7IbCk&feature=youtu.be
https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie
http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/09/geheime-ontmoeting-rechters.html
http://www.sdnl.nl/bbd.htm
http://www.sdnl.nl/pikmeer-2.htm
http://www.sdnl.nl/artikel-162-sv.htm
http://www.sdnl.nl/image-out/kluun-opleginstructie-hirsch-ballin.jpg
http://www.sdnl.nl/dag-van-de-persvrijheid.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/wim-dankbaar-fulmineert.pdf
mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/
https://youtu.be/rUSpyV7IbCk
http://www.sdnl.nl/rietveld.htm
http://www.sdnl.nl/de-werd.htm
http://www.sdnl.nl/klokkenluider.htm
http://www.sdnl.nl/media.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
http://nicovandenham2.blogspot.nl/2018/02/rechter-brengt-nico-van-den-ham-tijdens.html
http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-finale-aangifte.htm
http://www.sdnl.nl/irm.htm
http://www.mstsnl.net/burhoven/antecedenten-juristen.htm
http://www.sdnl.nl/europese-grondwet.htm
http://www.sdnl.nl/index.html
http://www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm
http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld.htm


Een tipje van de sluier over de geheimen van de vastgoedwereld  
 

 

http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-garson-real-estate.htm


 



 



Aangifte tegen:  

Hoge Raad de Nederlanden in casu drs M. Verhagen e.a.  

 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. Hovestat, 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, vicepresident van de rechtbank te Amsterdam  

 Mr. Th. van der Meer, vicepresident van de rechtbank te Amsterdam  

 Mr. P.H.B. Littooy, fungerende vicepresident 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, en 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  
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 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, grootaandeelhouder van o.a. Topparken Recreatie  

 Separate brief aan de nieuwe burgemeester van Castricum dhr. T. Mans  

 
Een beerput vol met stinkende verrassingen  

   

 Ruud Rietveld reageert op 'DE ETHIEK VAN DE RABOBANK'  
 Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak  
 Faxbericht aan mr. Maes van Kees Griesdoorn over schijneisers  
 Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak  
 Verklaring van mevr. A. Mesman-tulp over haar bestuursfunctie  
 Advocaat van de vereniging grootste obstakel om executie te voorkomen  
 Open brief aan de gemeente Elburg en de pers over Bospark Dennenrhode  
 Briefwisseling van advocatenkantoor Dommerholt & van Dijk en st. SDN  
 Accountantsverklaring HZW over effectieve winst per caravan of chalet  
 Convenanten tussen eigenaars park met Tasta Bouw en Hogenboom parken  
 Document met procedure tegen mr. Maes van Dommerholt & van Dijk in Zwolle  
 Rijke fantasie van Maes zonder tussenkomst van de rechter  
 Convenant tussen Zitter, Vos en ver. Verontruste recreanten (Giesdoorn)  
 Krantenartikel en een open brief aan rechter L.A. Croes over nalatigheid  
 Brief aan SDN met de sommatie om de website van Rietveld te verwijderen  
 Overzicht van door Maes aangevoerde eisers waarvan de meeste vals bleken  
 Interconnex komt op voor de belangen van gedupeerde Rabobank cliënten.  
 Mailbericht over De Week Willibrord Frequin m.b.t. uitzending van 11 november  
 Erkenning van Dommerholt & van Dijk Advocaten over onrechtmatigheid beslag  
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 Historie en relaties van de Camping-boerderij 'Welgelegen' te Voorthuizen  
 Herverkaveling met hogere prijzen en halvering ven het toegewezen oppervlak  
 Erkenning van mr. Sigmond dat hij op 28-3-2002 wist van de documenten  
 De verbannen website van Ruud Rietveld: 'Campingmaffia veertig jaar actief'  
 Verwijt aan mr. Sigmond over z'n inactiviteit. Wel betalen, maar niet halen!  
 Kadastrale gegevens en in- en uitschrijvingen bij de Kamer van koophandel  
 Kadastergegevens Kamer van Koophandel van conglomeraat van Bergervoet sr.  
 André Horlings vertelt over malafide praktijken in campingwereld  
 De spionnen van Bergervoet & afluisterpraktijk en handlangers in de politiek  
 Het ondoorzichtige netwerk onthuld met gegevens Kamer van Koophandel  
 Foto's van de sloop van de natuur t.b.v. geldelijk gewin voor de Campingmaffia  
 De geschiedenis Rabobank als spin in het web van misleiding en uitbuiting  
 Slagerspraktijk deurwaarder v/d Meer en Philipsen in dienst van Bergervoet c.s.  
 losse aantijgingen tegen Rietveld wegens onjuiste, vermeende kwalijke zaken  
 Onzuivere koffie door Notaris van de Wees met ontkenning van het convenant  
 Constructie en dwarsverbanden tussen de conglomeraten van recreatieparken  
 Werk als undercover informant voor het FIOD kwam later terug als boemerang  
 Ruud Rietveld doet aangifte bij de politie in Barneveld wegens doodsbedreiging 
 Conclusie van Rietveld aan recreanten en semi-permanente bewoners  
 Bewijs van verstrengeling van Rabobank met de beleggers in de recreatieparken  
 Van Ginkel, 'n voorbeeld van de mentaliteit van caravan- en chaletverkopers  
 Helder geval van incompetentie en corrupte handelingen en manipulatie  
 Zwendelpraktijken van mr. R.J. Sark van De Kempenaer Advocaten in Arnhem  
 Overzicht van een zwarte lijst van dubieuze praktijken door glibberige advocaten  
 Publicaties in de Telegraaf over financiële schandalen bij de Rabobank  
 Slimme constructies om gemeenten te misleiden door gebrek aan fiscaal inzicht  
 Achtergrond over de handelsregisterhistorie van Aegon Recreatie BV  
 Voorbeelden chicanes die mensen in de financiële en emotionele ellende storten  
 Waarschuwing: aspirant kopers van caravans, campers, chalets in de recreatie  

 
Terug naar het begin 

 

 
 

Belangenvereniging van Gedupeerde Recreanten 
Postbus 1151 
7801 BD Emmen 
Tel.: 06-49618734 
E-mail: ruudrietveldvertelt@hotmail.com 

Internet: http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-elite.htm  

 
Disclaimer  

 
Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 13:01 
Aan: 'rick baliton' r.corruptie.anton@hotmail.com; ruudrietveldvertelt@hotmail.com; 
jestelesto@hotmail.com; nico.vandenham@gmail.com; wpmvisser@live.nl;  curatorfraude@gmail.com 
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CC: C.vdStaaij@tweedekamer.nl; rvraak@sp.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; l.helder@tweedekamer.nl;   
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl;  
k.verhoeven@tweedekamer.nl; a.rutte@tweedekamer.nl; f.voosten@tweedekamer.nl; 
a.vojik@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; m.vnispen@tweedekamer.nl;  
t.hiddema@tweedekamer.nl; voorlichting@eerstekamer.nl; voorlichting.hof@rechtspraak.nl;  
voorlichting.crvb@rechtspraak.nl; voorlichting.parket.denhaag@om.nl; voorlichting@raadvanstate.nl;  
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl; voorlichting@rechtspraak.nl; J.abcouwer@raadvanstate.nl;  
voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl>; voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl; 
rvd.pers.kh@minaz.nl;   voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl; rvd.pers.kh@minaz.nl; 
J.abcouwer@raadvanstate.nl; G.vanDongen@RaadvanState.nl; h.medema@raadvanstate.nl; 
secretaris@raadvanstate.nl; a.weggeman@raadvanstate.nl;  
Onderwerp: Ir. R.A.A. Rietveld, het is verbijsterend te ervaren dat NEDERLAND GEEN RECHTSSTAAT IS, zoals 
dat is vastgelegd in de Grondwet met Artikel 120. 
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