
30 augustus 2018


Betreft; Hoger Beroep inzake Handel, Kanton en Bewind, locatie Alkmaar. 
Zaaknr./rolnr.: 6935468 \ AO VERZ 18-63.

(en oude optelsom van zaken betreffende mijn persoon beginnende in 1996)


Minister van Justitie & Veiligheid, mr. prof. Ferdinand Grapperhaus,

Postbus 20301

2500 EH Den Haag


President Rechtbank Noord-Holland mr. Eveline de Greeve

Postbus 251, 1800 BG Alkmaar


Hoofdofficier O.M. Noord-Holland, mr. B.W.J. (Bob) Steensma

Noord-Holland@om.nl


Landelijk Parket O.M. mr. F. (Fred) Westerbeke

landelijkparket@om.nl


Rijksrecherche, algemeen directeur: dhr. H.G. (Harm) Trip

Postbus 20301

2500 EH Den Haag 


Geachte mr’s Fred, Eveline, Bob, (nog een) Fred en Harm, 


Ik ga mijn best doen met respect te schrijven.


Bij deze verklaar ik als Nederlands burger met BSN nr: 032688490

en vanuit mijn bedrijf als ondernemer; De Narcisten Buster, 

K.v.K. nr: 54786150, welks als doelstelling heeft ‘het verspreiden van 
kennis inzake de narcistificering van onze samenleving’ vanuit mijn 
grondrecht als burger om op te staan tegen gepleegde misdrijven het 
Ministerie van Veiligheid & Justitie met alles dat daaronder hangt corrupt, 
dus verklaar ik hen frauduleus en beschuldig ik de medewerkers tot op 
het hoogste niveau van nepotisme.         

Ik verzoek de oprechte Harm, met goedkeuring door de zeer oprechte 
Fred van het O.M., een gedegen onderzoek in te stellen jegens Ambtelijke 
Corruptie binnen bovengenoemde zaak en mijn zaken. 
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Ik geef Minister Fred, Eveline en Bob nog even het voorrecht van de 
twijfel inzake het op epidemische schaal heersende nepotisme binnen 
Justitie Nederland.  

Ik stel nu ook dat op basis van de vele rechtszaken die ik gevoerd heb 
dat Justitie Nederland, net als de eerste beurs van Amsterdam ten 
gronde is gegaan aan heersend nepotisme. 


Dat er vanuit het volk geen pachtersoproer meer ontstaat zoals in 1748 is 
ook verklaarbaar, daarover schrijf ik nog een ‘stukkie’ op mijn website 
narcistenbuster.nl

Op die website staat een stuk over bovengenoemde zaak en de bewuste 
rechter kunnen jullie zo opzoeken; ‘De glasheldere corrupte rechtspraak’.


Alleen als de aangeschrevenen bovengenoemde zaken op korte termijn 
rechtgezet worden, dus onafhankelijk en onpartijdig recht gedaan wordt 
zal ik mijn woorden intrekken. In de recente zaak is namelijk glashelder 
corrupt rechtgesproken. 


Mijn nieuwe website staat sinds 28 augustus 2018 in nieuwe vorm en met  
verse inhoud online. 

Tegelijkertijd is ook mijn oude website hoeDENKik.nl, stammend uit 2011, 
vernieuwd. Een klein nepotistisch voorbeeld uit mijn lijst ervaring met 
Justitie Nederland.  

Nu googelen leverde mij gelijk de oude uitspraak 2013 op van de toen 
ook nepotistisch opererende Raad van State inzake mijn ingenomen 
wapenverlof. 

Winnie Sorgdrager is heden lid R.v.S., in de zaak van René Lanceé 
Minister Justitie, in de zaak Huijskens ook Minister van Justitie, ook 
betrokken bij het Indisch Her. Centr. ach, nepotisme.  


Het betreft dan; ECLI:NL:RVS:2013:2594 
Instantie 
Raad van State 
Datum uitspraak 
24-12-2013 
Datum publicatie 
24-12-2013 
Zaaknummer 
201303176/1/A3 
Rechtsgebieden 
Bestuursrecht 
Bijzondere kenmerken 
Hoger beroep 
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Inhoudsindicatie 
Bij besluit van 27 september 2011 heeft de korpschef van de politieregio Fryslân 
het aan [appellant] verleende verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens 
en munitie met onmiddellijke ingang ingetrokken. 
Alleen al uit de on-line publicatie blijkt 100% glashelder de corruptie / het 
nepotisme, van ook De Raad van State. 

De uitspraak werd namelijk daags na de zitting gedaan, tevens op 
dezelfde dag van de uitspraak is die uitspraak al gepubliceerd. U allen 
weet daarom dat die uitspraak dus al klaar lag vóór de zitting van 
maximaal 5 minuten pleitrecht überhaupt had plaatsgevonden.


Daarbij wordt formeel de toenmalig korpschef van de politieregio Fryslân 
Nathalie Kramers verantwoordelijk gesteld voor de inname van mijn 
wapenverlof. Juridisch klopt dat maar inhoudelijk klopt dat niet. De orders 
werden vanuit narcistische belangen gegeven door de korpschef van de 
provincie Zeeland Letty Demmers-Van der Geest. Letty heeft, na het door 
haar te kakken zetten van Justitie, later weer een troost baantje 
teruggekregen als burgemeester. 


Korpschef Nathalie is later zonder opgaaf van reden vertrokken bij de 
Politie, volgens mij omdat zij het heersend nepotisme binnen Justitie 
Nederland niet meer kon verdragen!

Ik betreur haar vertrek, volgens mij was zij nou juist zo iemand die Justitie 
hard nodig had als tegengas.


Zaaknr./rolnr.: 6935468 \ AO VERZ 18-63 heeft glashelder duidelijk gemaakt dat 
De Rechtspraak in Nederland corrupt is. Dit gestapeld op mijn eigen 
verzameling rechtszaken. 

Nota Bene, deze zaak betrof een andere Nederlander, niet mij! Tevens hadden 
wij de waarheid blootgelegd dat de hele keten van de bovenstroom inzake de 
rechten van de werknemer de Wet verbetering Poortwachter naast zich neer 
hebben gelegd.


Het begin van mijn ervaring met Justitie Nederland stamt uit 1996/1997. 

Dat betrof een valse zedenaangifte waarbinnen Justitie Nederland zelf valse 
kinderporno heeft gemaakt waarvan ik het bewijs in bezit heb, de originele 
videoband en de door Justitie gemanipuleerde afbeelding in het strafdossier. 

Het nepotisme van Justitie Nederland dat ik al jaren meemaak is toen 
begonnen.

Heden breng ik de boodschap dat nepotisme voortkomt uit de Narcistische  
persoonlijkheidsstoornis. Het gevolg is dat onze samenleving volledig op haar 
reet ligt en alleen de NV Nederland nog goede zaken doet ten koste van de 
onderstroom / burger. 
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Tevens is door de uitspraak inzake 6935468 nu 100% glashelder hoe het 
nepotisme ook binnen de Rechterlijke macht heerst.    

Dus geachte mr’s Fred, Eveline, Bob, (nog een) Fred en Harm,

wat gaan jullie op korte termijn aan het binnen jullie organisatie heersende 
nepotisme doen. 

Zo jullie toch wel snappen betekent dit dat het nepotisme / de mores binnen 
jullie rechtssysteem boven de geldende Wetgeving wordt gesteld. 

Vandaar ook de heersende ongeloofwaardigheid betreffende Justitie 
Nederland / het Openbaar Ministerie voor het volk. 


Ik kreeg vandaag nog een vacature binnen via Linkedin;


Teamleider 

de Rechtspraak · Leeuwarden, Friesland, Netherlands Geplaatst: 

2 dagen geleden · 221 weergaven 

Wees een van de eerste sollicitanten 

 

Over ons  
Rechtspraak maakt samen leven mogelijk De samenleving kan niet 
functioneren zonder rechtspraak. Samen leven leidt onvermijdelijk 
tot conflicten: conflicten tussen burgers onderling, conflicten 

tussen burgers en overheid. Daarom is een rechter nodig, die zulke conflicten 
beslecht en bepaalt wat mag en niet mag. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige 
rechtspraak is een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Een 
samenleving waar iedereen vertrouwen in stelt, omdat duidelijk is wat de 
spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden; een 
samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting 
of het recht van de sterkste.  
In dienst van de samenleving In Nederland werken ruim 2500 rechters. Zij doen 
hun werk niet alleen: bijna 7500 medewerkers staan hen bij, van gerechtsbodes 
tot griffiers. Samen voelen ze hun grote verantwoordelijkheid tegenover de 
samenleving; samen maken ze de Rechtspraak. De Rechtspraak behandelt per 
jaar 1,8 miljoen zaken. Van een omgangsregeling voor de kinderen tot 
ontslagzaken; van berechting van een dronken automobilist tot het bestraffen 
van een verkrachter; van huisuitzettingen tot massaschade door woekerpolissen 
- in de Rechtspraak herken je de samenleving.  
De Rechtspraak staat in dienst van die samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en 
onpartijdig: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, 
tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van 
de sterkste.  
  
Ik heb maar niet gereageerd op deze vacature.

Wel heb ik op mijn website narcistenbuster.nl een ‘open sollicitatie’ on-line staan 
beste mensen! Doe daar uw voordeel mee, ik haat namelijk niemand, 

dat is verloren energie en slecht voor de eigen ziel.
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Ik verzoek de aangeschrevenen, zoals gebruikelijk vanuit het onder de 
heersende mores geldend nepotistisch handelen binnen Justitie 
Nederland, in gezamenlijkheid schriftelijk te reageren en op te treden en 
mij schriftelijk melden wat jullie actief gaan doen aan de ‘verneukte’ zaak 
van mijn cliënt en mijn door Justitie Nederland ‘verneukte’ leven.   

Een normaal hoger beroep is namelijk verloren energie gezien de 
handelswijze door, van en binnen het nepotistisch Ministerie van Justitie 
& Veiligheid Nederland die dan volgens de mores (nepotisme), welks 
steevast boven de Wet gehanteerd wordt, zal worden afgehandeld. 


Ik verzoek u uw eigen naam / reputatie te zuiveren en in de genoemde 
gevallen spoedig onpartijdig onafhankelijk recht te gaan plegen.  


Ik verwacht van u een schriftelijke reactie binnen 6 weken.

Geen reactie is wettelijk ook een reactie, meld ik u ten overvloede.


Hoogachtend, 


De Narcisten Buster
Robbert Huijskens
narcistenbuster@gmail.com
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