
Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]  
Verzonden: donderdag 19 maart 2015 8:56 

Aan: THE EUROPEAN GREENS BELGIE 
Onderwerp: Gefeliciteerd Emile Roemer, maar ik wacht nog steeds op de kernvragen over de geldpolitiek en 

financiering van de maatschappij als geheel.. Wie stelt er vragen? U....??? 

 
Voorwoord: Ik zoek GEEN onoplosbare truc van het financieel probleem van o.a. de Grieken met schuld en dan 
ook nog met rente en boete, maar een oplossing om sociale ontwrichting te vermijden, ook voor onze armen 
en ontrechtte slachtoffers van het roofkapitalisme. Met name vraag ik christenen het “Onze Vader” nog eens te 
evalueren. Zolang iedereen, politici en pers blijven zwijgen over de structuur van het geldsysteem, zolang zal de 
economische neergang blijven voortduren. 
 
Ingeborg Beugel zei bij Pauw vanaf 30 minuten in de uitzending kristalhelder: Er is een humanitaire catastrofe 
aan de gang in Griekenland. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens, en de Griekse regering 
accepteert dat niet meer van de TROIKA, van de Europese Commissie en Duitsland. Los van de aanpassingen 
(hervormingen) moeten natuurlijk de ontwijking van de belasting worden aangepakt en het terughalen van 
meer dan 240 miljard aan ontdoken belasting door de oligarchen uit Zwitserland.  

   
Bekijk de uitzending van Pauw op 19 maart 2015 over de Griekse schulden aan EU-landen 

 

Goedemorgen, ik zag in de media dat de VVD en PvdA alle hulptroepen hadden gemobiliseerd om een 
grote afgang te vermijden. Het geblaat van dat we ‘koers  moeten houden’ en dat we nu voorzichtig uit 
het dal kruipen, is net als het betoverend gefluit van de Rattenvanger van Hamelen. Daarbij wordt heel 
zorgvuldig vermeden dat onze 25 miljardairs in Nederland vorig jaar ca. 4,5 miljard belastingvrij rijker 
zijn geworden, zonder dat iemand in de politiek en in de pers vragen stelt, waar die winst dan vandaan 
kwam. Dit jaar verwacht ik een verrijking van de miljardairs met vijf miljard euro en gelijktijdig een 
verpaupering van miljoenen. Breekijzer voor die discussie is het Spaarfonds voor de AOW. 
 
Ik heb Emile Roemer gesproken en wat suggesties gedaan om op de laatste discussieavond essentiële 
onderwerpen aan de orde te stellen. Want de burger heeft nog niet in de gaten dat de echte ellende, 
zoals ik die voorspelde m.b.t. de zorg en studiefinanciering na half dit jaar pas zal doordreunen bij de 
gemeenten, wanneer alle potjes leeg zijn. Om maar te zwijgen van wat aan sloop en lastenverzwaring in 
2016 op de laagste inkomens afkomt. Ikzelf heb al een opdonder gekregen met het afschaffen door mijn 
gemeente van het “Ouderenbeleid” dat t/m vorig jaar enkele honderden euro’s aan subsidie opleverde 
voor maatschappelijke deelname van de minima. 
 
Daarnaast kreeg ik twee belastingaanslagen van elk ca. 265 euro van het Waterschap en gemeentelijke 
belastingen. Bij elkaar zal ik zonder kwijtschelding van die twee laatste aanslagen er ongeveer duizend 
euro op achteruit gaan op het minimumniveau van mijn kale AOW met 4 procent korting, omdat mijn 
vrouw als kind twee jaar op Taiwan gewoond heeft met het gezin dat werd uitgezonden door Philips. 
Echt alle smoesjes van Rutte, Pechtold en de misleidende retoriek van Samsom zullen keihard toeslaan 
in de portemonnee van de laagste inkomens met alle bezuinigingen en lastenverzwaringen, het 
wegvallen van kwijtschelding en het stoppen van zorg en thuishulp. De gemeenten kun je niet zoveel 
verwijten maar de landelijke partijen die de media nu zo domineren terdege. De omroepen en 
dagbladen blijken veel te serviel voor de politieke macht van het Binnenhof om een eerlijke voorlichting 
te geven over de consequenties van hun stem. 
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Dag Emile, 
 
Bedankt voor het gesprek. Ik hoop dat de sociale dimensie in de politiek een kans krijgt om door te breken. 
Dat kan wanneer in de verkiezingsdebatten essentiële onderwerpen aan de orde komen. Daarom stel ik u voor 
om enkele opmerkingen te maken. 
 

1) Het ziekenfonds oude stijl moet snel weer terug. 
2) Er moet een verklaring komen over het spoorloos verdwijnen van 50,9 miljard uit het spaarfonds voor 

de AOW dat met boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer in samenspanning met het ministerie 
van Financiën van Gerrit Zalm is verdwenen. 

3) Slechts 25 Nederlandse miljardairs hadden al € 63 miljard eigen vermogen en zijn in 2014 ca. 4,5 miljard 
euro belastingvrij rijker geworden. Dit jaar wordt dat 5 miljard. 

4) Wat is er gefinancierd met de staatsschuld is het allemaal schuld of ook leningen en investeringen bij 
derden? Dus deels helemaal geen schuld maar bezit 

5) De burger wordt ronduit belogen met de drogredenering dat wij de Grieken vele miljarden cadeau 
hebben gedaan. Niets is minder waar. Met de storting van vier miljard euro (blijft eigendom van NL) is 
de financiering met ESM-financiering nog geen halve euro uit de portemonnee getrokken van alle 
Nederlanders. Alle bezuinigingen, kortingen en ontslagen zijn resultaat van binnenlands 
begrotingsbeleid en hebben niets van doen met de ECB-financiering van de zuidelijke landen. 

6) De geldpomp van de ECB met 60 miljard euro per maand in navolging van de FED zal hoofdzakelijk 
terechtkomen op de aandelenbeurs en niet bij de burgers, de winkeliers en het bedrijfsleven. Alle hulp 
aan de schuldenlanden is alleen maar hulp aan onszelf, aan de banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen. Puur eigenbelang…!! 

7) Het basisinkomen moet geleidelijk maar onvermijdelijk worden ingevoerd om niet alleen de armoede 
te bestrijden in de EU, maar ook om binnen de euro de teloorgegane wisselkoersen terug te krijgen, 
zodat de internationale concurrentie evenwichtiger wordt zonder schuldopbouw van IMF, ECB of 
hedgefunds. 

 
Zijn er  vragen? Stel die dan ook 
 

 
Aangeboden incl. cd-rom met alle bewijzen van de ontvreemding en fraude m.b.t. het Spaarfonds voor de AOW 

 

Zie ook de aangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem. 
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De echte hoogte van de staatsschuld is een mysterie met het verschil in meting van die 

staatsschuld door de Staatsschuldmeter (465,306 miljard en die van de Agent van 

Financiën 349,220 miljard). Daar zit een gigantisch verschil tussen van ca. 115 miljard 

euro. Sybrand Buma zei op 17 maart 2015 in het verkiezingsdebat dat de staatsschuld 

465 miljard groot is, wat hem zorgen baart en bezuinigingen met hervormingen en 

afbraak van de zorg met sluiting van verpleeghuizen en de afbouw van de thuishulp dus 

nodig was en is, terwijl de Agent van Financiën voor Brussel een veel lager saldo 

weergeeft. Wie beduvelt nu wie? Of is incompetentie de primaire oorzaak van het 

voortduren van de recessie. Dit naast het nu met negatieve rente kunnen financieren van 

staatsleningen waaraan Nederland inmiddels flink verdient….!!).   

 
Maar naast deze merkwaardige gang van zaken is het ook zo dat overheidsinstanties als 

provincies, gemeenten, waterschappen, zorgverzekeraars soms dikke spaarpotten hebben 

die vrijwel nooit in de discussie over bezuinigen, korten, inleveren, lastenverzwaring en 

koopkrachterosie voorkomen. Ook niet bij de media die kennelijk dit onderwerp moeten 

mijden. Financiën meldt dat de Bank Nederlandse Gemeenten veel uitleent aan lagere 

overheden, waardoor de overheidsschuld bruto piekt naar die 465,3 miljard euro die CDA-

fractievoorzitter Sybrand Buma vermeldde. De vraag blijft in hoeverre hier een broekzak-

vestzak situatie aan de orde is en de echte schuld niet zo hoog is als wordt gesuggereerd. 

Dit om de burger een rad voor de ogen te draaien om hem/haar inleveringsbereid te 

krijgen met puur psychologische manipulatie. 

 

Een zeer relevante vraag over het spoorloos verdwijnen van 50,9 miljard euro uit het 

Spaarfonds voor de AOW kan navolging krijgen met het laten verdwijnen van andere 

schulden in het politiek-monetaire systeem. Daarnaast verwijs ik naar het basisinkomen 

dat binnen de EU en de euro als munt de wisselkoersverhoudingen weer kan doen 

terugkeren, waardoor de productiviteit per regio evenwichtiger wordt op de interne 

markt. Maar wie zoekt een oplossing voor de EU-problemen i.p.v.  het hanteren van schuld 

en boete? Wetend dat de staatsschuld van Griekenland voor meer dan de helft bestaat uit 

alleen maar rente, en rente op rente, enz. 

 
Mijn vraag via Julius Vischjager aan vicepremier Asscher maakt duidelijk dat men zowel 

bij de regering, de politieke partijen en parlementaire pers er helemaal niets van snapt. 

Zelfs vragen blijven uit. 

inwoner 

Staatsschuld loopt volgend jaar hard op 

 
 

De Nederlandse staatsschuld staat op een nieuw recordniveau. Volgend jaar zal de overheid de belastingen en 

de premies verhogen en de inkomsten met 12,4 miljard euro zien oplopen. Helaas zal de staatsschuld toch 

verder stijgen ondanks de harde overheidssaneringen. Uit de Miljoenennota 2013 blijkt dat mede door de 

Kunduz-maatregelen de staatsschuld met tientallen miljarden zal oplopen. De schuld zal in 2014 zelfs stijgen 

naar 466 miljard euro. 
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Schuld 

In 2001 was de staatsschuld 227 miljard euro, binnen een paar jaar liep de schuld hard op onder het kabinet 

Balkenende & Bos. Mede door de redding van de banken en de kredietcrisis liep de staatschuld in 2009 tot 350 

miljard euro op. (Commentaar: het investeren in de aankoop van de banken ABN-AMRO en Fortis 

Nederland levert geen schuld op maar is een bezit in aandelen die later weer kunnen worden 

verzilverd en afgeboekt van de staatsschuld als geheel. Niemand praat daarover) 

 

Eind 2013 zal de staatsschuld van Nederland zijn opgelopen tot 434 miljard euro. In 2013 heeft de overheid 

voor de vierde op achtereenvolgende jaar een begrotingstekort. Het begrotingstekort is hoger dan 3% van het 

BBP. En dit is niet conform de norm die is afgesproken in Europa. 

(Investeringen in banken, verzekeraars, naast die in schuldenlanden als Griekenland etc. worden 

alleen weergegeven in de schuldquote, maar nooit aan de debetzijde van de balans, waardoor een 

vertekend beeld ontstaat dat onnodig negatief is.) 

(Bron: RTL) 

Recessie in Nederland nog niet voorbij 
Het gaat slechter met onze economie. Die kromp met 0,2 procent in de afgelopen maanden en steeds meer 

mensen worden werkloos. De werkloosheid in Nederland neemt verder toe. De recessie in Nederland is dus nog 

niet achter de rug. Nederland doet het slechter als je naar Europa kijkt, want in andere landen zit de economie 

alweer in de lift. 

(Commentaar: de oorzaak daarvan is simpel: politici en economen hebben geen flauwe notie hoe 

geld in elkaar zit en welke capaciteit het heeft en op welke plek en in de tijd het productief is. 

Zolang niemand vragen stelt over de structuur van het geld zelf, zolang zal de sociale en 

economische ellende voortduren. Ook de geldtransfusie van de ECB met 60 miljard euro per maand 

komt op de verkeerde plaats de economie binnen en dient vrijwel uitsluitend het belang van de 

rijken, banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggers op de aandelenbeurs, net als dat 

gebeurde in de VS met de QE van de FED.) 

(Bron: NOS) 

 
m.v.g. 
 
R.M. Brockhus (redacteur SDN) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen (NH) 
035-4244141 
E: sdn@live.nl 
W: www.sdnl.nl  

 

 
IRM . .  Antecedenten Juristen . .  EU Grondwet <==> SDN  . . Klokkenluider  . . N.C. Burhoven  

 
Ik moest wel even een slok water nemen om het onbedaarlijke geschater van mijn kant te smoren. 
Het lezen van deze website logenstraft elke vorm van integriteit van het gehele rechtsapparaat. Niet 
alleen bij ir. R.A.A. Rietveld, maar evenzeer bij ing. A.M.L. van Rooij, K.H. De Werd, drs. H. 
Teernstra, Richard Kluun, Anthony van Belle, Ad van Velsen, Paul Quekel, dr. J.J.G. Beukeveld, Robert 
Hörchner, Frits Veerman, Prof. Dr. Ir. A.F.P. van Putten, Rob Brockhus, Arlette Heskes, Martin 
Dessing, Pierre Heijboer, Henk Klomp, drs. N.C. Burhoven Jaspers; en vele anderen. Dit met ook tot 
gevolg van jaarlijks ca. 500 zelfdodingen om de terreur van het rechtssysteem te ontlopen. 
 
Hieronder twintig slachtoffers van dwalende en soms corrupte rechtspraak in Nederland, mede door 
het ontbreken van een Grondwettelijk Hof waardoor willekeur en belangenverstrengeling vrijbaan 
hebben in de rechtsspraak in Nederland, de enige natie binnen de EU zonder Grondwettelijk Hof. 
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Wanneer je als redelijk intelligent mens ziet wat er in de laatste twintig jaar aan juridische puinhopen 
is ontstaan in de zogenaamde rechtsstaat, dan kan je maar tot een enkele conclusie komen: “er is 
geen democratie, er is geen persvrijheid, er is geen toekomst voor onze kinderen; en al helemaal niet 
voor de werklozen van boven de vijftig. Die worden als afval op de vuilnisbelt gedumpt, mede door de 
demagogische retoriek van politici met sprookjes, halve waarheden en hele leugens een rechts-
systeem in stand houden dat ca. vijfhonderd slachtoffers van juristerij per jaar dwingt om zelfmoord 
te plegen. Een helder, maar droevig overzicht vindt u hieronder. Waagt u het om vragen te stellen? 
Zoek maar wat adressen uit….! 
 

Aan alle volksvertegenwoordigers, ministers, justitiële en politieambtenaren, mijn 
verslag van overheidsfraude in de brief aan minister Opstelten 
over binnenvallen van politie in opdracht van de Officier van 
Justitie. Dit kan aanleiding zijn voor een kabinetscrisis omdat 
ministers politiek verantwoordelijk zijn voor uitwassen bij UWV, 
CJIB, de ambassade in Jakarta en het beleid voor Justitie en 

Buitenlandse Zaken. Alle uitlatingen zijn onder  verantwoordelijkheid van Ir. R.A.A. 
Rietveld. Zie de interviews Deel I, Deel II, Deel III, Deel IV, Deel V, Verklaring VI. Zie de 
vraag aan premier Rutte in Nieuwspoort en aan vicepremier Asscher over de staatsschuld. 
 

Zie de aangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem 

 
Het wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk zijn, gaat in deze affaire niet op (J.P. Balkenende). 
Tot nu toe durft niemand vragen stellen. Ook de media niet! Vooral nu de RVD het stellen van vragen 
verbiedt. De aangifte bij politie m.b.t. strafbare feiten waarvan bewijzen zijn bijgevoegd aan de 
aangifte met een lijst van personen die aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid, 
om zelf aangifte te doen van strafbare feiten waarvan zij kennis dragen. Dit met de verplichting 
daarvan vanwege 162 Sv van het wetboek van strafvordering. Zie deaangifte tegen rechters en 
advocaten. Zolang politici en pers blijven zwijgen, zullen per jaar ca. 500 mensen zelfmoord plegen, als 
direct gevolg van rechterlijke vonnissen. Zie voor verdere informatie op mijn Blog. 
 

De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem 

1. Het televisieverslag over de aangifte van president mr. F. van der Winkel over Art. 162 Sv Het 

verschoningsrecht geldt niet voor functionarissen in het rechtssysteem incl. rechters, 

raadsheren en officieren van Justitie. De rol van het Openbaar Ministerie is cruciaal voor al 

dan niet vervolgen; en blijkt het OM tegelijk vervolger, rechter en beul te zijn met het 

ongecontroleerd overrulen van de politiek als wetgever. 
2. Een aanleiding voor de wrakingzitting van de heer ir. R.A.A. Rietveld inzake zijn jarenlange 

strijd tegen machtsmisbruik en frauduleus handelen ook van beëdigde functionarissen, zoals hij 

kan bewijzen met zijn gigantische dossier, waarvan hij tegen veel ambtsdragers aangifte heeft 

gedaan met als hoogtepunt in juridische manipulatie bij het Gerechtshof in Arnhem, waarvan hij 

aangifte deed tegen de voorzitter van het Hof en tegen de advocaat-generaal. 

(zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm 
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3. Het kerndeel van de wrakingszitting waarin de argumenten van ir. R.A.A. Rietveld naar voren 

werden gebracht als aanvulling op zijn aan de wrakingkamer aangeboden verklaring m.b.t. de 

wettelijke plicht van beëdigde kennisdragers om naar Art. 162 Sv aangifte te doen bij Justitie 

van de aan hen te kennis gebrachte strafbare feiten die werden gepleegd door andere beëdigde 

functionarissen in o.a. het openbaar bestuur en het eigen rechtssysteem van bijv. advocaten, 

deurwaarders, notarissen en ambtenaren als die werkzaam bij het UWV en of ministeries als die 

van Buitenlandse Zaken, waarvan bewijzen te over zijn. 
4. De nabeschouwing van de getuigen van de wrakingzitting die stuk voor stuk ervaringsdeskundig 

zijn, en net als honderdduizenden Nederlander overal de neus hebben gestoten met hun vraag 

om een rechtvaardig vonnis. Een vonnis of uitspraak bij een rechtsbank, Gerechtshof of de 

Raad van State dat gebaseerd is op de wet en vooral op waarheidsvinding. Dat staat helaas 

vaak haaks op de belangen ven de overheid, die alles is het werk stelt om schadevergoeding in 

geld te verhinderen aan slachtoffers van corruptie in het rechtssysteem. Een helder voorbeeld 

daarvan is ook de ervaring gepubliceerd in het boek van Jhr. mr. G.J Reuchlin. 

Zie: www.sdnl.nl/reuchlin.htm met de titel: 'Het Geschonden Gelaat van de Staat', waarin 

machtsmisbruik van de landsadvocaat aangetoond wordt. 
5. Het is van essentieel belang dat ook de kwalijke gevolgen van de rechtspraak in de samenleving 

duidelijk worden. Niet alleen wordt terecht onwettig gedrag bestraft vanuit de overheid 

tegenover de wetovertredende burger, maar omgekeerd wordt al te vaak een slecht of zelfs 

crimineel gedrag van overheidsdiensten en/of functionarissen weggemoffeld. Soms met 

overplaatsing of zelfs promotie. Het aantal dodelijke slachtoffers per jaar als gevolg van 

ondraaglijk geestelijk lijden door veroordeelden vanwege rechterlijke vonnissen, ligt rond de 500 

zelfdodingen per jaar. Dit als aandeel in het totaal van ca. 1850 zelfdodingen per jaar als 

totaal. Nooit wordt daaraan aandacht gegeven, terwijl het hele circus rond de slachtoffers van 

de neergeschoten MH17 nauwelijks een einde neemt, hoe verschrikkelijk ook en met respect 

voor de nabestaanden. Die van de zelfdodingen worden kennelijk nationaal en politiek compleet 

vergeten, gezien het zwijgen daarover. 

   

Stel deze drie Tweede Kamerleden nu een wat vragen over dit onderwerp. 

  
Het is van ultiem belang dat de briefwisseling hierover met de president van het Gerechtshof in 

Leeuwarden wordt voortgezet, ook in de media en in het parlement, omdat de discussie staakt vanwege 

de gigantische repercussies die deze inzet van art. 162 Sv heeft op het nog kunnen vertrouwen van de 

overheid en de integriteit van de rechtspraak die nu op losse schroeven is komen te staan, wanneer 

gezwegen wordt over missatanden binnen het rechtssysteem. Zie de briefwisseling met Gerechtshof-

president mr. F. van der Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5 
  

 Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland  

 Analyse Integriteit Rechterlijke Macht  

 Correspondentie met Gerechtshofpresident v/d Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5  

 De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld  

 Twee Vandaag op 25 juli 2005: De Nederlandse rechtsstaat blijkt een absolute illusie  

 Nederlandse Staat aangeklaagd bij de Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers  

 Het Teernstra-archief over o.a. letselschade met: Recht in de ogen gekeken  

 Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën  

 Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie  

 Blik achter de schermen van de rechtspraak: lezing van oud-raadsheer mr. dr. Wicher Wedzinga  
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 Ook recht is te koop in Nederland, een overzicht van foute advocaten  

 Jhr. mr. J.G. Reuchlin: De integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie  

 De Advocatenwet die in de praktijk niets voorstelt  

 Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?  

 Met het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor 3 miljard geplukt !  

 Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld  

 Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam  

 Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN door drie Nederlandse burgers  

 Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN. Drie Nederlandse burgers  

 De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld  

 Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie  

 De Hoge Raad heeft een strafrechter ontslagen wegens ondermaats presteren  

 Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan  

 Rechter Otte: Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak  

 Meer klaarheid bij toewijzing rechter  

 Raadsheer Otte: Kwaliteit rechtspraak lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken  

 Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de integriteit van de Rechterlijke Macht  

 Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters  

 Algemeen Dagblad van 25 november 1999: Juridische hulp en de valkuilen voor de cliënt  

 Brief aan presidenten van rechtbanken: Gebrek aan onpartijdigheid kan vertrouwen ondermijnen  

 De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen  

 Rechters moet ook aansprakelijk worden: Schade kunnen verhalen op de rechter  

 Rechters zijn boos op het Openbaar Ministerie  

 Kwaliteit lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken  

 Het IRM-rapport doet verbijsterende onthullingen over de verwording van ons justitieel apparaat  

 Weer wordt een rechter vervolgd om een ambtsmisdrijf  

 HP/De Tijd: De vechtende rechter  

 Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?  

 Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie  

 Hoge Raad: Het is een vervalsing van de ambtelijke instructie van oud-minister-Hirsch Ballin  

 Raad van State lijkt een doofpot i.p.v. een raad voor gerechtigheid met draaideur rechtspraak  

 De Klokkenluiders en hun meldingen aan de Tweede Kamer die doof en blind blijkt te zijn  

 Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?  

 Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst  

 De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot  

 Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters  

 Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen  

 Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen  

 Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk  

 Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters  

 Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken  

 Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren  

 Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen 

Terug naar het begin 

E-mail: r.corruptie.anton@hotmail.com 

Internet: http://www.sdnl.nl/rietveld-circulaire.htm 

Disclaimer 
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