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L.S.,
Donderdag 4 oktober 2018 heb ik om 10.24 uur telefonisch contact gehad met uw afdeling
vanwege mijn voornemen aangifte te doen wegens ambtelijke corruptie.
Met de dame aan de telefoon is afgesproken dat ik middels het contactformulier
(bovenstaand E-mailadres) mijn verzoek zou indienen.
De afdeling waar deze aanvraag terecht komt is door de dame ingelicht.
Ik besef dat het een aangifte betreft die door de Rijksrecherche onderzocht dient te worden.
Om dat te bereiken had ik de volgende route gekozen.
Telefonisch heb ik het volgende kenbaar gemaakt.
Voorgenomen aangifte;
Ik heb eerst middels de meldkamer een afspraak gemaakt op politiebureau Roden (Drenthe) om
de voorbereiding van de aangifte te doen. Afspraak te Roden 6 september 2018, 09.00 uur met
Hoofdagent A.H. Medi, er zou ook een hulpoﬃcier bij aanwezig zijn vanwege het onderwerp.
Bij de afspraak trof ik een jonge agent (naam mij onbekend) aan die de voorgenomen aangifte
keurig heeft verwoord in een ambtelijke melding die werd doorgezet naar Hoofdbureau Assen.
Ik heb 14 dagen afgewacht en hoorde niets terug.
Op woensdag 19 september 2018 heb ik hernieuwd de meldkamer gebeld. Ik ben op 20
september teruggebeld door hoofdagent Medi en later op 20 september ook door de agent bij wie
ik de voorgenomen aangifte heb aangebracht. De Recherche Assen zou contact met mij
opnemen.
Wegens uitblijven van contact ben ik op donderdag 27 september langsgereden bij Politiebureau
Balkengracht te Assen alwaar de dienstdoende beveiliger mij, ondanks zijn positieve inzet, niet
verder kon helpen.
Ik ben naar politiebureau Weierstraat te Assen gereden alwaar ik aan de receptie hoofdagent Medi
trof. Om 14.29 uur belde Medi mij terug dat de recherche contact met mij zou opnemen.
Met Hoofdagent Medi heb ik besproken dat als binnen Justitie in de breedste zin ‘er geen wens is
ergens een beslissing/actie in te nemen’ er gewoon niet wordt gereageerd.
De wet stelt dan dat de verzwijging betekent; wij hebben besloten er niets mee te doen.
Het is nu zondag 7 oktober en ik heb nog steeds niets van de recherche Noord Nederland
vernomen. Ook de dame die ik van uw afdeling Rijksrecherche aan de telefoon had vond dat de
recherche dan wel even minimaal zou dienen te reageren met een bericht.
Ik meld me nu dus direct bij de Rijksrecherche en sla het ‘filter’ reguliere Politie over.
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Het is mijn grondrecht ergens aangifte over te kunnen en te mogen doen en ik besef dat op het
doen van een valse aangifte maximaal 1 jaar gevangenis staat, ik weet dus heel goed wat ik doe
en waarom ik dat doe.
Feitelijk is het zo dat de houding van de recherche Noord Nederland inzake mijn voorgenomen
aangifte wegens ambtelijke corruptie nu indirect ondersteunt wegens hun ‘niet handelen’.
Mijn motivatie inzake mijn aangifte wegens ambtelijke corruptie —> nepotisme —> vriendjespolitiek;
NRC Handelsblad, 2 juni 2018, journalist Marcel Haenen;
‘schaamte binnen OM over aﬀaires in eigen kring’
Mijn aangifte gaat over ambtelijke corruptie.
Als u wat voorinformatie wenst over wie ik ben kunt u een en ander lezen op mijn website
www.hoeDENKik.nl die ik in 2011 ben begonnen.
Tevens staat mijn nieuwe website www.narcistenbuster.nl vanaf half augustus 2018 on-line en die
is ter uwer info ook ter beschikking.
Een van de vele grote denkfouten die binnen Justitie Nederland over mijn persoonlijk karakter zijn
ontstaan zijn ‘dat ik haat en wrok koester jegens de politie en Justitie Nederland’.
NIETS is minder waar!
Alles staat te lezen op mijn beide websites.
Ik hecht hele grote waarde aan onze rechtstaat, net zoals op de website van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geschreven staat;
Over ons
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK,
duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden
van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid
waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in
betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en
het prettig leven is. Voor meer informatie over BZK kijk op www.rijksoverheid.nl/bzk en volg ons via
Facebook en/of Twitter.
Op mijn website narcistenbuster.nl staat onder de ‘button’ de glashelder corrupte rechtspraak
inmiddels ook een en ander te lezen over de motivatie van het Openbaar Ministerie en van de
Rijksrecherche welke die zij beiden op hun eigen websites verkondigen. Ik hecht aan die
omschrijvingen omdat ik de waarde ervan snap, invoel en me daar ook aan confirmeer.
Echter;
Zoals in de NRC geschreven stond schaamt het Openbaar Ministerie zich inmiddels over het
eigen gedrag.
Ik bied derhalve inzake hun schaamte een adequate oplossing en die begint met mijn aangifte,
een aangifte waar ik recht op heb die te plegen.
Mijn voorgenomen enkelvoudige aangifte jegens corruptie & ambtelijke corruptie;
Mijn voorgenomen aangifte betreft feitelijk mijn laatst gevoerde rechtszaak als raadsman van een
client. De uitspraak is zo helder in haar corruptheid dat ik aangifte wens te doen tegen een senior
bestuursrechter van de rechtbank Alkmaar, de betreﬀende griﬃer van de rechtbank Alkmaar, het
UWV Alkmaar, de advocaat van de werkgever, de adviserend advocaat van mijn client en jegens
de werkgever van mijn client wegens respectievelijk ambtelijke corruptie en corruptie.
Dit als begin van het volgende;

narcistenbuster@gmail.com

narcistenbuster.nl

2/4

De Narcisten Buster
Mijn voorgenomen structurele aangifte jegens corruptie binnen ons rechtssysteem;
Binnen de ontslagzaak van mijn client werd mij, mede op basis van mijn ervaringsdeskundigheid,
al snel duidelijk hoe een en ander mogelijk zou gaan verlopen.
Ik heb derhalve binnen de zaak van mijn client een tweede dupliek ingediend waarin ik de
heersende ‘mores’ binnen ons Nederlands Rechtssysteem wat betreft het nepotisme uitgebreid
beschrijf.
Ook dit sluit weer volledig aan bij de structurele schaamte die het O.M. terecht zwaar op haar
schouders heeft rusten wegens hun schaamteloze handelswijze als zaken mislopen hetgeen de
ongeloofwaardigheid van het Openbaar Ministerie bij de burger heeft veroorzaakt.
Het betreft qua bewijs van dit structureel nepotisme heel wat zaken met als oorzaak de omgang
door Justitie Nederland met mijn persoon betreﬀende een valse zedenaangifte in 1996.
Recherche, advocaten, rechtspsychiaters, rechters werkende in rechtbanken en gerechtshoven
t/m De Raad van State aan toe zijn op basis van betrokken gewogen belangen, oftewel
nepotisme, uit de bocht gevlogen.
De corruptie wordt veroorzaakt door ‘het wegen van de betrokken belangen’ (vriendjespolitiek) en
uiteindelijk brengt dit een totaal disfunctioneren van onze Rechtstaat teweeg welks het verlies van
de geloofwaardigheid van onze rechtsstaat veroorzaakt.
Ik veroorzaak dat niet, Justitie zelf veroorzaakt dat!
Het feit dat de recherche Noord Nederland, alwaar in mijn geval die structurele ambtelijke
corruptie in 1996 haar aanvang heeft genomen, anno 2018 niet naar mij reageert om mijn aangifte
op te nemen bewijst indirect de structureel heersende ambtelijke corruptie.
Het structureel karakter van de ambtelijke corruptie wordt nu dan ook glashelder aangetoond
omdat het lijdend voorwerp in mijn laatste zaak mijn client betreft, het dus niet meer mijzelf als
rechtspersoon maar een ander rechtspersoon betreft.
Schoon schip maken;
De structurele ambtelijke corruptie van Justitie Nederland die ik nu kan bewijzen, werd/word en is
veroorzaakt vanwege het intern onvermogen binnen Justitie Nederland om fouten toe te geven en
te corrigeren.
Feitelijk heeft vanwege het steeds weer wegen van de betrokken belangen het gehele Justitieel
Apparaat niet meer het intrinsiek innerlijk vermogen om eigen fouten te herstellen, foute gebreken
welk Justitie wel aan anderen verwijten en dus ook voor veroordelen maar niet meer zichzelf.
Ik wens mijn aangifte uiterlijk op 31oktober 2018 te hebben kunnen doen bij de Rijksrecherche.
Vanzelfsprekend publiceer ik die aangifte op mijn website.
Indien ook de Rijksrecherche niet reageert op deze brief publiceer ik ook deze brief in het
weekeinde van week 41 op mijn website.
Mijn bedrijf De Narcisten Buster;
Binnen Justitie Nederland hebben ‘ze’ geleerd mij te zien als iemand die wraak en wrok heeft
jegens het systeem, dat betreft een zogeheten karaktermoord.
Aan de doelstellingen die in mijn bedrijfsomschrijving staat bij de Kamer van Koophandel blijkt
welke motivatie ik heb.
Ik ben geen vijand van onze samenleving, in tegendeel.
In de beleving van mensen die zich in de bovenstroom bevinden, ervaren zij mij wel als hun
psychische vijand omdat ik hun gedrag vanuit opgedane kennis verspreid en dat ontbloot.
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Ik ben juist geen vijand van politiemensen en hulpverleners, ik ben persoonlijk zelfs geen vijand
van de bovenstroom.
Het is de bovenstroom zélf die de aanhangers zijn van het nepotistische kenmerk; vriendjes
beschermen vanuit gewogen belangen. Zij zijn de ware vijanden van onze samenleving.
Daarom wens ik niet alleen aangifte te doen jegens de zaak van mijn client maar ook aangifte te
doen jegens het structureel nepotistisch karakter en deze beide aangiften zijn daarom
enkelvoudig en structureel met elkander verklonken.
Afspraak maken;
Ik heb de reguliere werkdagen van week 41 even nodig om enige zaaknummers uit mijn
omvangrijk archief op een rij te zetten en zie uw uitnodiging om aangifte te doen inzake corruptie
& ambtelijke corruptie graag tegemoet.
Out of the box denken is ook een optie, corruptie is dat echter nooit.

Met vriendelijke groet,
Robbert Huijskens
Geboren 21 mei 1957 te Breda
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