
Van: Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com
Onderwerp: inzake overleg en ter info voor uw perswoordvoerders

Datum: 25 augustus 2021 om 22:38
Aan: j.sjerps@knb.nl

Kopie: info@knb.nl

Aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB),
juridisch adviseur Jacco Sjerps,

Geachte heer Jacco Sjerps,

Er is mogelijk een dringend adviesoverleg nodig en de deadline die wij een bepaald notaris kantoor hebben gegeven,
voordat dit adviesoverleg nodig is, is komende vrijdag 27 augustus 2021.

Vanzelfsprekend kunnen we de reguliere weg bewandelen maar soms is een zij-ingang best prettig.
(ik heb vele jaren (nationale TV) ook op het Binnenhof met al haar gangen gewerkt)

Op de KNB website zag ik uw naam en tevens het artikel “geen zorgen om staat van het notariaat” van 23 augustus 2021.
Kantoor Pels Rijcken zijn wij op ons pad ook al tegen gekomen bij een Raad van State zaak. 
De opvolging daarvan loopt nog steeds.    

Omdat ik als raadsman geen Eed heb afgelegd aan de Koning functioneer ik wat anders dan Eed dragers 
onderling, in hun op dualiteit ingestelde wereld, gewend zijn. 

De tijd die ik notaris kantoor 2 heb gegeven betreft een door hen te maken twééde juridisch zuivere keuze betreffende notaris 
kantoor 1.
Notaris kantoor 1 heeft jaren terug een frauduleuze akte opgemaakt op basis van een nog oudere onderliggende akte en 
inzake een afhandeling van een nalatenschap blijft kantoor 2 nu kennelijk de frauduleuze akte volgen. 
Mogelijk doen zij dat om de ongeschreven wetten der interne mores want anders is notaris kantoor 1 de klos.
Dit vraagstuk betreft zo het tot heden lijkt de heersende interne corrupte mores onder de notariële Eed dragers. 

Ik heb veel ervaring, ook hoe de Raad van Discipline en het Hof van Discipline werken vanuit de mores. 
Simpel gezegd heb ik de code der interne mores binnen de Eed dragers aan de Koning al tijden geleden gebroken.
Die zaak bij het Hof van Discipline won ik overigens én ik maak hen met woorden geheel binnen de wet graag af. 

Mijn visie op de gehele juridische wereld is dat 83,33% ethisch verrot is veroorzaakt door de heersende interne mores. 
Ik kén de routines van het totale systeem.

Dus mijn spoed adviesverzoek aan de KNB is "hoe gaan we hier voor alle partijen netjes uit komen" want ik ben juridisch een 
beetje
een Rambo type en als een en ander niet zuiver wordt afgewikkeld lig ik op ramkoers voor een juridische rel binnen de wereld 
van het Notariaat.
Ik weet dat er meerdere manieren zijn om tunnels te bouwen maar die dienen van twee zijden te worden aangelegd.

Als wij vrijdag 27 augustus 2021 om 18.00 uur nog steeds niets vernomen hebben van kantoor 2 zou ik graag op niveau 
even telefonisch overleg willen met de KNB.
Wat zou u daarvan vinden/denken?

Als u dat ook wat lijkt mag u mij uw mobiel nummer e-mailen en dan app ik u eerst even, van tevoren, wanneer het u dit 
weekeinde schikt. 

Voor vrijdag 18.00 uur bellen is een beetje zinloos omdat ik de reactie van kantoor 2 afwacht maar 
mijn intuïtie vertelt mij, gezien de oorverdovende stilte, dat het niet zuiver loopt en het ook voor de KNB wellicht nuttig wordt.

Wij gaan nu al wel een nieuwe pagina op onze website narcistenbuster.nl aanmaken genaamd “de staat van het notariaat”,
deze e-mail is het eerste stukje onder die pagina. 

Met vriendelijke groet,

Robbert Huijskens

Mijn gegevens;

Robbert Huijskens

Lindelaan 18
9342 PL Een

06 52017771
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