Castricum, 13 oktober 2011
Geachte minister en beleidsambtenaren.
13 oktober 2011 bezoekt ondergetekende een aantal betrokken instanties
waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken van zeer kwade zaken,
UWV als frauduleuze asociale mensenrechten schendende organisatie,
het ministerie van Justitie dat consequent strafbare feiten gepleegd door
ambtenaren, officieren van Justitie, rechters, raadsheren, deurwaarders en
advocaten afdekt door deze schendingen van de wet niet te vervolgen.
Verder bezoek ik ook de Tweede Kamer waar een verzoek tot overleg met
oud-staatssecretaris van Justitie N. Albayrak (nu Kamerlid voor de PvdA)
geen gelegenheid biedt om speciale aandacht te geven aan het in de
bijlagen aangeduide politieke probleem. Dat probleem is niet gering, maar
betreft tienduizenden slachtoffers van willekeur, valsheid in geschrift, corruptie, fraude en
misbruik van bevoegdheden door ambtenaren, waaronder beleidsambtenaren bij gemeenten,
enkele (oud)burgemeesters, naast een aantal officieren van Justitie en rechters, die allen met
hard bewijs van hun onwettig handelen ter verantwoording moeten worden geroepen.
Behalve deze genoemde organisaties wordt ook een dossier afgegeven met documentatie en
bewijs van ontvangst aan het College van Procureurs-generaal en de Rijksvoorlichtingsdienst
van het ministerie van Algemene Zaken en het landelijk parket. Deze brief heeft tot doel u attente
te maken op de wettelijke plicht die u allen hebt om als kennisdrager van strafbare feiten,
gepleegd door een derde daarvan onverwijld aangifte te doen bij de politie of een bevoegde
hogere instantie. De artikelen 160 en 162 Sv. van het wetboek van strafvordering zijn klip en
klaar. Het ontwijken van uw verantwoordelijkheid in deze zal hoe dan ook tot een aanklacht tegen
uw persoon of organisatie moeten leiden. De wet geldt niet alleen voor de gewone burger, maar
evenzeer voor elke beleidsmaker en beëdigd functionaris tot aan een minister aan toe.
Er is helaas vastgesteld dat de parlementaire pers op instigatie van de Rijksvoorlichtingsdienst
geen ‘lastige’ vragen mag stellen aan de minister-president op de wekelijkse persconferentie. In
dit geval over de affaire Rietveld. Duidelijk is dat de overheid schadeplichtig is voor het
schandelijke gedrag dat ondergetekende is aangedaan.
Een uitgebreide website over het frauduleus en strafbaar handelen van overheidsinstellingen,
ambtenaren, advocaten, rechters, deurwaarders en burgemeesters vindt u bij o.a. bij de Sociale
Databank Nederland (www.sdnl.nl) en mijn weblog: www.mstsnl.net/rietveld/index.html
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