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Postbus 251, 1800 BG Alkmaar 

Telefoon: 072-527 4646 

Fax: 072-527 4716 

             20 december 2014 

Geachte Wrakingskamer van de Rechtbank Noord-Holland 

 

Ik heb een verzoek voor oneervol ontslag gedaan aan de Koning betreffende de zich niet aan de wet 

houdende rechters: mr. A. F. van Hoorn, mr. R. L. Saarloos, mr. M. S. Lamboo, en de rechters M. C. van Rijn, 

Mr. Liefting-Voogd. Dit vanwege het gedogen en negeren van bewijsbaar strafbare feiten die de rechters 

hebben afgedekt, bij o.a. de rechtbank Alkmaar, beginnende met een 1e zaak op 16 oktober 2001 tot de 

laatste op 21 november 2014 en de wraking voor uw Wrakingkamer van 25 nov. 2014. 

 

In uw brief aan mij neemt u het standpunt in dat overeenkomt met uw wettelijke competentie om enkele 

keren op rij te BEVELEN aan het personeel van de president van de Rechtbank Noord-Holland in Alkmaar de 

zitting voort te zetten, vanaf het punt dat die eindigde met de wraking van de rechtbank. Echter, tegenover  

uw bevoegdheid stel ik de wettelijk gefundeerde eis aan u en de rechters, om volgens art. 162 Sv aangifte te 

doen van alle aan u en de rechters, als kennisdragers, bekende strafbare feiten in deze; en mijn bevel aan u 

direct op te volgen om daarvan aangifte te doen en mij met een kopie van die aangifte in kennis te stellen.  

 

Aangezien ook u niet verklaart wat de wet en uw ambtseed vereisen, om als kennisdrager volgens Art. 162 

Sv aangifte te doen van strafbare feiten en/of tegen kennisdragers daarvan, zoals het personeel van de 

Rechtbank Noord-Holland inzake de procedure die door de bovenvermeld personen is bekeken, dat ook u  

verplicht bent mijn eis te honoreren, waarin ik van u vraag en aan de andere leden van de wrakingskamer 

om hun ambtseed en de wet, met name Art.162 Sv, te respecteren en onverwijld aangifte te doen van alle 

relevante strafbare feiten die in mijn dossier bij u voorliggen. 

 

Ik geef u hierbij vijf dagen om antwoord te geven op mijn verzoek, wanneer daarop geen helder antwoord is 

gegeven met uw erkenning van uw wettelijke verplichting om aangifte doen, ik ook en alsnog een verzoek 

tot uw oneervol ontslag aan de Koning zal doen, met een kopie daarvan naar de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. 

 

Het doel van mijn handelen t.a.v. de rechterlijke macht en overheidsdienaren als o.a. het UWV, ambtenaren 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Openbaar Ministerie, deurwaarders en advocaten, kan eindelijk 

dankzij de aangifte van de president van het gerechtshof in Leeuwarden de sanering van de rechtspraak in 

Nederland in beweging komen. 

 

Ik verwacht van u binnen vijf dagen een schriftelijke reactie. 

 

Hoogachtend, 

 

Ir. R.A.A. Rietveld 

De Boogaert 70 

1801 GR Castricum 

 

Bijlage: uw brief van 11 december 2014 

 

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html






 


