Van: WPM Visser <wpmvisser@live.nl>
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 22:08
Aan: a.de.zeeuw@rechtspraak.nl; l.Beelen-Bax@rechtspraak.nl
CC: Sociale Databank Nederland <sdn@planet.nl>; R.M. Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>
Onderwerp: RE: 2017.11.02 Brief UIT 10647 Uw strafaangifte tegen raadsheren en een griffier vh hof
Amsterdam in.pdf
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw de Zeeuw – Baijens en mevrouw Beelen Bax ,

Het dossier klaagschriftenbehandelingen ministerie J en V dat ik op 8 augustus bij J en V
heb overhandigd, breng ik morgen ook even bij uw kantoor langs, zie onderstaande index.
U kunt deze klaagschriften dossiers in uw beantwoording meenemen
Met vriendelijke groet,
Wim Visser

Index dossier klaagschriftenbehandelingen ministerie J en V
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Melding 6 augustus ’18 integriteitsschendingen en schendingen klachtrecht door J en V aan
ministerie BZK t.a.v. minister Ollongren
Verzoek onderzoek van 8 augustus ’18 aan Inspectie J en V betreffende 4 ingediende
klaagschriften en onderliggende aangiftes.
Verzoek onderzoek van 8 augustus ’18 aan WODC betreffende 4 ingediende klaagschriften en
onderliggende aangiftes.
Klacht over klachtbehandeling en WOB-verzoek van 6 augustus ’18 aan president mw. de Greeve
van rechtbank NH ingediend bij Inspectie J en V en WODC.
Verzoek aan mr. K. Sterk om mee te werken aan eigen gijzeling, vanwege volstrekt disfunctioneren
van zijn (Europees) toezicht op de Nederlandse rechtspraak.
Klacht over klachtbehandeling en WOB-verzoek van 6 augustus ’18 aan president mw. de Greeve
van rechtbank NH ingediend bij Rechtbank NH en Inspectie J en V en WODC.
Klachtbrief over Klaagschriften behandeling van verstuurde klaagschriften op 19 april en 9 mei
2018 + hieraan gerelateerd WOB-verzoek

Bijlage A: menukaart klachtrecht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1. Herinnering 11 juni 2018 verstuurt klaagschrift op 19 april 2018 en 9 mei 2018.
2. Klaagschrift tegen mr. F.C. Bakker van de Raad voor de rechtspraak vanwege tweemaal ernstige
schendingen van het klachtrecht
3. Klaagschrift tegen de heer K. Werkhorst hoofd sector juridische zaken en wetgevingsbeleid.
4 Klaagschrift betreffende disfunctioneren van de Fraudehelpdesk
5. Afwijzingsbrief van 11 juli 2018 van het ministerie van Justitie en veiligheid door coördinerend specialistisch
adviseur Juridische zaken de heer A.H.C van Oosterhout.
6. Op 20 juli 2018 ingediende grieven in appelprocedure tegen de staat der Nederlanden vanwege procedure
op grond van onrechtmatige overheidsrechtspraak op grond van frustreren van de wraking van de rechtbank
Noord-Holland op grond van criminele organisatie.
7. Aangifte tegen HOVJ mr. Westerbeke (MH 17) OVJ mr. Talsma en OVJ mr. Lukowski van het landelijk parket
Rotterdam ingediend bij de hoofdofficier van Justitie te Den Haag en bij de Ministerie van J en V.

8. Aangifte tegen HOVJ mr. M.J. Bloos, OVJ mr. Staal en OVJ mr. van der Meer en OVJ mr Bosch van 6 maart
2008 ingediend op 20 april 2018 bij de hoofdofficier justitie te Den Haag en het ministerie van J en V.
9. Aangifte tegen advocaat generaal Tdlohreg en HOVJ mr. Steensma van het OM Noord-Holland ingediend op
20 april bij de officier justitie te Den Haag en het ministerie van J en V
10. Aangifte tegen de heer Silvis van de hoge Raad tevens aangifte tegen de betrokken bij het ministerie van J
en V de heren Werkhorst en Casanova en de betrokken ministers Opstelten, van der Steur en Blok op grond
van kennisdrager van strafbare feiten Art. 162 Sv
11. Aanvullende aangifte ingediend bij HOVJ mr. Bloos tegen Rabobank betreffende aangifte namens Fernando
Hernandez vanwege drugs witwaspraktijken van de Rabobank in Galexico USA
12. WOB-verzoek plus ontvangbevestiging betreffende betwisten falsificatie ambtsinstructie Hirsch Ballin,
behandeld door A.H.C. van Oosterhout coördinerend specialistisch adviseur Juridische zaken
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van: WPM Visser <wpmvisser@live.nl>
Verzonden: Wednesday, August 15, 2018 9:14:01 PM
Aan: a.de.zeeuw@rechtspraak.nl
CC: Sociale Databank Nederland; R.M. Brockhus
Onderwerp: FW: 2017.11.02 Brief UIT 10647 Uw strafaangifte tegen raadsheren en een griffier vh hof
Amsterdam in.pdf
Geachte mevrouw de Zeeuw - Baijens,
We hebben elkaar vanmorgen gesproken over de problemen die ik heb met de heren Bakker en Sterk van de
Raad van de rechtspraak betreffende het niet beantwoorden van mijn brieven en Klaagschriften.
U heeft in de systemen mijn brieven gezien en kon ook zien dat er op 2 november 2017 een brief aan mij
verstuurd was, maar naar mijn oude adres Geerling één 1611 BT te Bovenkarspel. Ons bedrijf en mijn woning
zijn in handen gevallen van de familie de Wit die samen heeft gewerkt met de Rabobank bollenmaffia om na
uitgelokt faillissement onze bollen massaal te verduisteren en zwart te verkopen (Waarna curator Sweens
tevens Rabobank commissaris van Rabobank Den Helder ons de schuld gaf van de grootste tulpenbollenroof
ooit uit het vuistpand van de Rabobank) . Daarom is deze brief niet aan mij doorgestuurd door deze heren.
Doordat ik de brief van 2 november 2017 nooit heb ontvangen, heb ik steeds in mijn vervolg Correspondentie
aangegeven dat ik nooit enig bericht van de heer Bakker van de Raad voor de rechtspraak hem gehad.
Hierdoor kon ik ook de brief niet weerleggen. De door mevrouw Hiemcke aangegeven ‘’gesloten stelsel van
rechtsmiddelen en hoger beroep’’ was voor de onderhavige procedures absoluut niet haalbaar.
Door de valse proces-verbalen en uitspraken van het gerechtshof Amsterdam en het negeren van alle feiten
van onze kant is ook cassatie een zinloze en heilloze weg. Wij hebben met velen uit onze achterban de ervaring
dat cassatie volstrekt zinloos is omdat het vaak wordt afgewezen omdat ‘’inhoudelijke behandeling niet in het
belang is van de rechtsontwikkeling’’. De hoge Raad beschermt de rechters en de curatoren en RC's en banken

We spraken af dat u voor mijn brieven in ieder geval ontvangstbevestigingen verstuurd aan mijn nieuwe adres
Hoofdstraat 234 1611 AN Bovenkarspel of per mail.
Wij bespraken ook het mailbericht dat de heer Brockhus aan de heer Sterk heeft verstuurd met daarbij de
hamvraag of de heer Sterk wel integer is. U heeft aangegeven dat de vragen aan de heer Brockhus worden
beantwoord en niet direct aan mij om verwarring te voorkomen.

U heeft wel toegezegd dat beantwoording van de vragen naar verwachting binnen drie weken zal volgen.
Onderstaand las ik de vragen nog even en ik wacht met de heer Brockhus en medestanders, de reactie van mr.
Sterk met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Wim Visser
************ Onderstaand de vragen van de heer Brockhus aan de heer K. Sterk ***************
Hoe doorbreken wij de censuur in de media over gezwendel in de rechtspraak met het ontbreken van een
Grondwettelijk Hof?
Dag allemaal. Hierbij het VERZOEK aan de vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Sterk om zich
vrijwillig te laten gijzelen op een geheime locatie. Dit om de media te laten zoeken waar hij in gijzeling werd
genomen en door wie. Maar vooral WAAROM!! Dat weten jullie allemaal, namelijk de censuur te doorbreken.
Stel daarom aan de heer mr. Sterk per telefoon de vraag of hij integer is; en waaraan; en loyaal aan wie?
Aan de burgers? Aan de grondwet met artikel 120 daarin? Vragen!! Geef dan wel, wanneer je dat zelf niet
kan of durft, ‘n verklaring van ondersteuning aan Wim Visser, het grote slachtoffer van juristerij en rechterlijke
fraude. Klemmend verzoek aan iedereen: Stel dus de vraag aan mr. Sterk van de Raad voor de Rechtspraak of
hij integer is en eis zijn antwoord. Bij zijn JA moet hij iets gaan doen. Bij zijn antwoord: NEE, moet hij per direct
met oneervol ontslag eruit. Wim Visser heeft een uitgebreide correspondentie met mr. Sterk; dus: Haring en
kuit!

Van: Zeeuw-Baijens, A.M. de (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 10:28
Aan: wpmvisser@live.nl
Onderwerp: 2017.11.02 Brief UIT 10647 Strafaangifte tegen raadsheren en griffier v/h hof Amsterdam in pdf
Geachte heer Visser,
Refererend aan ons telefoongesprek van hedenochtend treft u hierbij de brief aan van november 2017.
Ik ga ervan uit hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
A.M. (Anke) de Zeeuw-Baijens
Secretaresse mr. F.C. Bakker
Bestuurs Ondersteuning
Kamer K 219
088-3613300
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: afwezig donderdag

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de
bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

