
Vastgesteld is dat corruptie en fraude binnen de rechtspleging nog altijd een taboe 
is om er vragen over te stellen bij de grote media, de politiek en ambtelijke wereld, 
tot aan de Hoge Raad, de Raad van State, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal en de Algemene Bestuursdienst van topambtenaren. Zie de mailinglijst 
van 600 topfunctionarissen in Nederland 

Amsterdam 3 januari 2018 

Geachte Mw. R.B. Dap, 

Bij deze laat ik U op schrift weten met een vermeld telefoonnummer dat mij door de rechtbank te 
Amsterdam is gegeven, bij de rechtbank Limburg uit te komen. Bij 2e / 3e / 4e doorschakeling van 
medewerkers in Amsterdam werd ik doorverbonden naar de rechtbank Den Haag, zowel naar het 
Paleis van Justitie, wat overigens niets uitmaakt. Dit is te bevestigen door getuigen die konden 
meeluisteren. Verder is op dit punt geen verdere tekst nodig.  (Op dit moment expliciet) door 
ondergetekende vermeld. 

Ik ga verder: het valselijk, danwel met boze opzet in elkaar gezet vonnis door ene mr. van Harmelen 
zal met alle stukken die door de rechtbank gemaakt zijn, danwel door medewerkers verduisterd, als 
bewijs worden aangeleverd. Dit omdat misschien zelfs aan de rechters als mr. E. Doskens (zie het 
document van de rechtbank) en mr. E. Bonga-Sigmond; en mr. van Buiten die zijn onthouden of 
verduisterd, waar bij de laatste rechter in de zaak bij de rechtbank te Amsterdam, waar Rietveld op 
zitting aanwezig was, alsnog het begeleidend schrijven weer niet aanwezig was. Kort samengevat, 
op de eerste zitting ontbrak het volledige door Rietveld aangeboden dossier. Alleen wat per 
Internet was binnengekomen, daarvan wist mr. E. Doskens iets af, de rest had zij niet verkregen. 
Nogmaals Mr. van Buiten zoals hierboven al vermeld, nu het volgende: 

Rietveld wil op 04-01-2018 per telefoon van de drie rechters in persoon vernemen of zij wel of niet 
het door de rechtbank teruggestuurde dossier verkregen hebben van de griffier of administratie wat 
aan de Centrale Balie door Rietveld tot viermaal toe is verstuurd, zowel in persoon is aangeboden, 
niets minder. Bij “JA” verwijst Rietveld naar het voor 100% valselijk opgemaakte vonnis, danwel de 
boze opzet, valsheid in geschrifte en in rechtsprocedure plegen, danwel het bewust verduisteren 
van cruciaal bewijsmateriaal. Zie o.a. het vals opgemaakt stuk van de deurwaarder voor Woonzorg.  

Zie verder het wettelijk verplichte punt voor alle rechters om altijd het steeds weer geweigerde Art. 
162 Sv toe te passen i.v.m. wat nu zelfs door de rechtbank zelf is bevestigd, tot tweemaal toe; en 
het vonniswijzen op te schorten met transparante tekst, danwel dit te durven schrijven in een brief 
die door de rechtbank Amsterdam is ondertekend door Mw. R.B. Dap aan mij, Rietveld. Die brief is 
verstuurd tezamen met de bewijslast (vernietigend voor Woonzorg-deurwaarder) zowel als voor de 
UWV-misdadigers en de gemeenten Amsterdam en Castricum. Dit, omdat valselijk vonniswijzen 
bewijsbaar is op diverse punten, danwel met de kwalificatie van boze opzet. 

Rietveld eindigt hier met het volgende: De rechtbank - rechters te Amsterdam - zitten in zware 
problemen met de bewijslast die nu bij Rietveld aanwezig is. Rietveld verhaalt elke letselschade 
m.b.t. zijn opgelopen slechte gezondheid van 22 jaar Parkinsons wegens bestuurlijke en ambtelijke 
misdrijven die zijn toegepast door de rechtbank zelf, o.a. op de betrokken rechters. Ook Mr. van 
Harmelen is door Rietveld in persoon bij de Rijksrecherche per omgaande met diens uitgesproken 
valselijk opgemaakt vonnis aangeklaagd en met de overige aanwezige bewijslast van bestuurlijke en 
rechterlijke misdaad afdekken geconfronteerd. Die bewijzen zullen worden openbaar gemaakt met 
het wereldwijd bekend maken van hoe rechters denken, en zonder enige restrictie recht durven te 
spreken en gewone mensen opzettelijk kapot te kunnen maken om die het zwijgen op te leggen.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fbbd.htm&data=02%7C01%7C%7Cea8c7bcbc66c4e6678ee08d552f33d0d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636506127001273583&sdata=Nb5llI%2FSla0vfXqt1bIbbu4RL78L4UzP%2Fadv87v9aeI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=ExMKscgHmkQ
https://youtu.be/BCPFYxToaFg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DExMKscgHmkQ&data=02%7C01%7C%7Cea8c7bcbc66c4e6678ee08d552f33d0d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636506127001273583&sdata=fEVcGUF79ptMxhiDoixg4oWQi1VR8dnHV7jcOerlDD8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fartikel-162-sv.htm&data=02%7C01%7C%7Cea8c7bcbc66c4e6678ee08d552f33d0d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636506127001273583&sdata=L2NkJqP66BMpA0tCVMx8wXpBMY2kjJyfUJA7%2Bj%2Fn0zM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fartikel-162-sv.htm&data=02%7C01%7C%7Cea8c7bcbc66c4e6678ee08d552f33d0d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636506127001273583&sdata=L2NkJqP66BMpA0tCVMx8wXpBMY2kjJyfUJA7%2Bj%2Fn0zM%3D&reserved=0


Maar ook door deurwaarders (verrot tot op het bot) of de sterke arm, zoals in een valselijk vonnis is 
uitgesproken. Dit met het expliciet aangeven dat die uitspraak van mr. Van Harmelen morgen het 
Medisch Team van Rietveld (Neuroloog - Cardioloog - Hart Long Specialis) zal bereiken. Tevens 
zullen veel andere betrokken instanties en personen op de hoogte worden gesteld, zoals alle leden 
van de Algemene Bestuursdienst en topambtenaren met elk document dat door de rechtbank 
Amsterdam, etc. is gemaakt. 

Men kan Rietveld op de ochtend 04- 01-2018 bereiken op nummer 06-43752799, en eindelijk te 
stoppen met dat opzettelijk toebrengen van financiële ravage die is berekend door Flinth 
Accountants Kantoor. Die berekening is ook in diverse strafaangiften gemaakt door een Integere 
politie-Inspecteur te Amsterdam. Die schade zal o.a. worden verhaald op de betrokken rechters, 
waarbij M.C. van Rijn te Alkmaar geen uitzondering zal zijn, daar zij verantwoordelijk was voor de 
huisuitzetting van Rietveld en het afdekken van het UWV-misdaadscenario. Zij liet Rietveld uit zijn 
huis flikkeren dat nota bene verkregen was door de regeling in de Wmo. Mijn advocaat uit Den 
Haag gaat uiteraard in hoger beroep tegen wat mr. van Harmelen heeft durven ventileren. 

Ir. R.A.A. Rietveld 
Pieter Calandlaan 93 C 
1065 KK Amsterdam 
 

P.s. Meer info over de geschiedenis van deze beschamende affaire vindt u hier: www.sdnl.nl/rietveld.htm. 
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