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Commentaar: 

Het is kristalhelder dat de overheid alles in het werk stelt om de rechterlijke macht uit de wind te houden, 

hoewel duidelijk is dat alle artikel 12 procedures over gesjoemel door curatoren rond faillissementen de doofpot 

wordt ingewerkt, door met name het Haagse Gerechtshof, met als doofpotvuller mr. J.W. Wabeke. Journalisten 

en parlementariërs lopen allen met een grote boog om dit criminele aspect van de rechtspraak heen. Dit mede 

omdat in Nederland een Grondwettelijk Hof ontbreekt, wat rechters en raadsheren de mogelijkheid biedt om 

naar willekeur en belang (al dan niet verstrengeld) te vonnissen.  

Circa 485 mensen plegen per jaar zelfmoord, juist vanwege die onverteerbare vonnissen, waarover eveneens 

door journalisten en volksvertegenwoordigers diep wordt gezwegen. De ceremonie voor herdenking en respect 

voor mensen die op deze wijze en om die reden een einde aan hun leven maakten en nog maken, wordt door de 

elite in dit land genegeerd. De schande is kennelijk te groot.  

Alle sprookjes die worden opgehangen voor de verkiezingen in maart 2017 zijn pure volksverlakkerij, wanneer 

niemand van de lijsttrekkers het aandurft om dit gigantische probleem te benoemen en voorstellen te doen om 

het leed dat wordt aangedaan door een disfunctionerende rechtsgang te verhelpen. Het verzoek aan premier 

Rutte om de Advocatenwet aan te laten passen waarin werd gewezen op het onacceptabele aspect van liegen, 

lasteren, vervalsen en frauderen door advocaten voor de neus van de rechter in een rechtsprocedure, was aan 

dovemans oren gericht. 

De strafaangifte tegen mr. J.W. Wabeke die is ingediend, wordt zoals altijd door de officier van justitie terzijde 

gelegd. Alleen de sociale media zijn in staat om dit ergerlijke wegkijken en verdonkeremanen van strafaangiftes 

aan de kaak te stellen. Veel klokkenluiders die het gevecht om recht verloren hebben zullen dit onderschrijven. 

Zij kunnen zich alsnog melden. Voor de verkiezingen wordt deze info aanbevolen: www.sdnl.nl/zendtijd-

politieke-partij.htm. 

Tot aan de Hoge Raad der Nederlanden en de Raad van State wordt alles gedaan om dit schandaal te kunnen 

beteugelen, want de belangen op de achtergrond zijn zeer groot. Wil ook u de ogen sluiten voor dit 

fundamentele onrecht en schending van de Mensenrechten? Lees dan niet verder. 

(redactie)  
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Zie: www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm  en de klokkenluiders bij de SDN: www.sdnl.nl/klokkenluider.htm  

 

 

 

http://www.sdnl.nl/pdf/kluun-analyse-van-faillissementsfraude.pdf
http://www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm
http://www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/mark-rutte-gesproken-en-hem-de-hand-gedrukt.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/mark-rutte-gesproken-en-hem-de-hand-gedrukt.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/strafaangifte-tegen-mr-wabeke.pdf
http://www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm
http://www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm
http://www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm
mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/
http://www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm
http://www.sdnl.nl/klokkenluider.htm

