
De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem 

Een overzicht van de in de video ingebracht commentaren over corruptie  

 
De schokkende onthullingen over de rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate ‘t vertrouwen 

nog verder dat de burger ten onrechte in het rechtssysteem nog had. Stel eens wat vragen aan het 

ANP en Kamerleden. Ikzelf kreeg nooit ‘n zinnige reactie op mijn vragen. Zie: www.sdnl.nl/anp-

correspondentie.pdf. Alle linkjes die verwijzingen naar internet kan men op volgorde vinden in de 

website: www.sdnl.nl/koppelingen.htm. De video duurt ‘n uur! De linken bekijken vergt vele uren. 

Vergroot uw kennis over de macht. 
 

5 augustus 2017 
Hi  Wim Visser, 
 
Bij deze laat ik jou weten de tekst uitstekend te vinden, alleen de regel dat ik inzicht gekregen heb in 
het landelijk politiearchief moet jij even ombuigen naar het gegeven dat op 12 juni 2017 de inspecteur 
van Politie heeft aangegeven, onder getuigenis van dhr. W. Verbree, dat op mijn naam geen enkele 
zaak of aanklacht tegen mij te zien was in het politiedossier. Kort samengevat alles was landelijk leeg. 
 
Zes weken later dus kon ik de verbijsterende conclusie trekken dat Politie = OM nota bene ruim een 
jaar later de valselijk opgemaakt strafaangiften hebben ingezet, om Rietveld op drie valse aangiften te 
kunnen arresteren. Kort samengevat: men zei: “Dat als jij ooit de verkeerde persoon tegen het lijf zou 
lopen, aangepakt zou worden”.  Dit tijdens jouw bezoek aan het Functioneel Parket in Amsterdam. Ja, 
tegen jou Wim Visser, was dit een bedreigende waarschuwing aan jou, dat als jij verder zou gaan met 
de waarheid boven water halen. 
 
Dat inmiddels ruim 30 strafaangiften van mij, ir R.A.A. Rietveld, opzettelijk zijn vernacheld door o.a. de 
figuren Proost / Moudhaan / Mud / Steensma is een zekerheid van 100 %, daar ook deze aangiften alle 
te maken hebben met het zaken afdekken die uitkomen bij de Vastgoed Recreatie Projecten waarbij de 
Rabobank als middelpunt functioneert. Daarbij zijn 59 dode eisers opgevoerd door advocaat A.P. Maes 
uit Apeldoorn (de advocaat van recreatieparkeigenaren) wat volledig is afgedekt door OvJ mr R. Mud. 
Zo ook de zware smaad en lasterzaak van Top Parken-eigenaar A.W.A. Bergervoet tezamen met acteur 
Willibrord Frequin en A. Tulp in de tv-uitzending van de TROS; wat zeker bekend is bij OvJ mr R. Mud. 
Verder ook de misdrijven die ten uitvoer zijn gebracht door Gemeente Castricum tezamen met UWV - 
misdrijvenplegers van domiciliefraude en identiteitsfraude.  
 
Zie daarvoor de perfect opgemaakte politie aangiften die zijn gemaakt door Inspecteur R.J.G. Derogee 
van Politie Bureau - Osdorp - Meervaart. Maar waarmee wederom nog niets is gedaan, maar wel met 
de valselijk opgemaakte strafaangiften tegen mij, Rietveld, waarin geheimagent R. Munsterman een 
cruciale rol heeft gespeeld om drie tegenpartijen van Rietveld te bewegen een valse strafaangiften te 
doen tegen mij, Rietveld. Deze ongein is afgelopen vrijdag door Politie Osdorp - Meervaart per mutatie 
toegevoegd aan de dossiers, met een reeks van strafaangiften van mij, Rietveld tegen de grote roedel 
van misdrijvenplegers. Expliciet vermeld ik, dat Officier van Justitie mr. Rienk Mud niet zou weten waar 
de heer R. Jaasma het over gehad zou hebben in de zaken van Rietveld. Voorzichtig ingeschat heeft R. 
Mud elke toelaatbare grens overschreden door zelfs Politie NHN, waaronder Mw. Hogendijk te 
bevelen geen Strafaangiften meer op te nemen van Rietveld tegen UWV-misdrijvenplegers. Hierdoor is 
enorme en opzettelijke ravage veroorzaakt. 
 
Als je deze tekst invoert i.p.v. dat ene zinnetje Wim zal dat wederom paniek doen veroorzaken. 
 
Ruud Rietveld 

https://www.youtube.com/watch?v=o6g3GS4KmAE
https://www.youtube.com/watch?v=o6g3GS4KmAE
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ&t=14s
http://www.sdnl.nl/pdf/anp-correspondentie.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/anp-correspondentie.pdf
http://www.sdnl.nl/koppelingen.htm
http://www.mstsnl.net/video/campingmaffia-frequin.wmv


Aangifte tegen 2 rechters van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg) 
 

 







 
 
 
 
 
 
 

Aangifte tegen beëdigde functionarissen als deurwaarders en ambtenaren bij UWV 





 


