De uitspraken bijeen;
Centrale Raad van Beroep
Raad van State
Nationale Ombudsman
Omtzigt-gate gaat verder dan de belastingdienst en toeslagen a aire.
Als iets duidelijk werd in de avond van 1 april 2021 is het wel dat de vrouwelijke Tweede Kamer
leden beter door hadden dan de mannen, hoe mevrouw Kaag de Kamer manipuleerde.
Sorry heren, zo goed als zij die het goed bedoelen het bedoelen.
Bijna de hele kamer stak Rutte namelijk een dolk in de borst maar Kaag stak ‘m Rutte in de rug.
Nou verdiende Rutte dat wel weer maar de dames van de Tweede Kamer vroegen Kaag daar wel
op door.
De vraag is dus waarom Kaag … Rutte dan ook een dolk in zijn rug stak.
Nou, om de ideologie van Klaus Schwab en überhaupt om het machtsdenken.
CDA’er Wopke Hoekstra evenwel stak gewoon heel stiekem CDA’er Omtzigt een mespuntje in zijn
rubbervlot. Hoe? Door de motie van wantrouwen van Wilders niet te ondersteunen.
Kaag & Rutte streden in werkelijkheid namelijk om de handkus van de ideologie van Klaus
Schwab.
Toen Rutte de dolk van Kaag onverwacht in zijn rug voelde bracht Rutte dan ook in totale
onmacht het woord “handlungsfähig” uit.
Het je eigen denken zo manipuleren als je eigen waarheid en daarom stellen dat je daarom ook
niet gelogen hebt…
Laat ik nu in mijn oude carrière ook een documentaire hebben opgenomen in een FPK, een
Forensisch Psychiatrische Kliniek. Voorbeeld vanuit die levenservaring;
Een veroordeelde verkrachter zei “dat hij de liefde wilde bedrijven” met de vrouw die hij van haar
ets trok en in het bos verkrachtte.
In een FPK pogen ze dit soort mensen de realiteit van hun daden weer te leren kennen zodat zij
weer de samenleving in kunnen.
Binnen de psychiatrie noemen ze dat dan “een paard is een paard en een paard is geen koe”.
Rutte lijdt duidelijk ook aan deze persoonlijkheidsstoornis genaamd psychopathie.
Mensen met zulke stoornissen hebben gebrek aan of missen empathie en geloven zelf wat ze
vertellen, maar diep van binnen weten ze dat zij de boel belazeren maar vanwege hun gebrek aan
eer & geweten hebben zij daar geen last van.
Door gebrek aan kennis inzake de psychopathie, welke kennis wel degelijk aanwezig is binnen de
Rijksoverheid, juist omdat zij met die kennis het volk manipuleren, geldt dat mensen met dit soort
psychische stoornissen nooit ophouden met wat zij doen, waarmee ik nu stel dat Rutte de motie
van wantrouwen verdiende en een motie van afkeuring is absoluut ontoereikend voor iemand als
Rutte want een psychopaat gaat gewoon door tot je die keihard afstopt.
Wat betreft de bovengenoemde uitspraken;
Centrale Raad van Beroep, de zesde rechter op rij binnen één zaak,
heeft CRvB Raadsheer P.W. van Straalen eindelijk na anderhalf jaar een uitstekende uitspraak
gedaan, niet alleen omdat wij gelijk hebben gekregen maar omdat de inhoud van de uitspraak
eerlijk en correct was.
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Ook de zaak Raad van State is uitstekend. Dank aan de Leden van de Kamer.
Onder kopje 17. & 19. van die uitspraak staat te lezen hoe rechtspraak ook mogelijk is.
Maar…
Wat je onder kopje 17. uitspraak RvS ziet staan is;
“Overigens heeft de minister terecht gewezen dat de door Huijskens gestelde (verergering van de
hinder van Laagfrequent geluid in 2018 in ieder geval niet het gevolg kan zijn geweest van het in
deze procedure voorliggende instemmingsbesluit, dat immers dateert van 10 september 2019.”
Dit is een 1 april aanhaling al lá Rutte.
De Premier die aan amnesie lijdt zegt het en dus is het waar.
De minister zegt het met een papieren besluit en dus is het waar.
Zo werkt dat niet!
Het vervolg op deze lucht etserij staat onder het gevolg dat onder kopie 19. beschreven staat en
zal komen.
En dan nog de Nationale Ombudsman uitspraak.
Ach ja, net als Rutte een lucht etser.
De Nationale ombudsman doet tegenwoordig de klachten afhandeling voor de Gemeenten.
De uitspraak van de Nationale Ombudsman van 23 maart 2021 staat hááks op de uitspraak van
de Centrale Raad van Beroep van 18 maart 2021, welke uitspraak van de CRvB echter pas op
24 maart bekend werd gemaakt.
Verassing!
Wellicht dat Ombudsman Reinier van Zutphen beter elders ondergebracht kan worden.
Laat ik nou uitgerekend op de 23ste maart 2021 een nanciële aanval hebben gehad van
het .ANP omdat ik volgens hen een foto van hen heb gebruikt op mijn website waarop je Hugo de
Jonge ziet met zijn “string-tanga” voor zijn mond.
Wij gaan door
Robbert
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