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Rechters minachten
Intelligente Burgers;

treiteren via Gerechtelijke
Uitspraken

 

Rechtspositie Rechters

Sinds augustus 2012 zijn alle Rechters in Nederland volgens rechtsfeiten 
'oorlogsmisdadigers'.

In die maand heeft het Internationaal Strafhof mij een brief gegeven waarmee 
zij bewijzen dat zij weigeren de rechtzaak tegen NL juridisch correct af te 
ronden 'omdat zij geen geld hiervoor hebben'. 
Het ICC weigert het Statuut van Rome toe te passen in gerechtelijke 
procedures, zoals gebruikelijk is bij rechtbanken. 

Het ICC werkt zeer nauw samen met de Rechtspraak, Advocatenorde, 
Koninklijkhuis en Parlement, Eurojust, VN-crime-office. Via de lobby wordt dus 
bepaald 'wie recht krijgen, wie boven de wet zijn, wie doodgetreiterd moeten 
worden'.

Rechtspraak werkt hieraan mee, wat verboden is volgens het Folterverdrag.

Rechtspraak had naar aanleiding van mijn ICC-brief van augustus2012 de 
wettelijke plicht het Volk te informeren over de corruptie, folter- & 
moordpraktijken die via ICC worden georganiseerd en uitgevoerd.

Alle Rechters weigeren de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe te 
passen om het Dictatoren-gedrag van Parlement en Koninklijkhuis te 
stoppen – wel / niet  via ICC is irrelevant –.

Alle Rechters zijn dus Oorlogsmisdadigers in NL.

Houding Rechtspraak t.o.v. Het Volk

• Rechters kiezen standaard / altijd  partij voor Parlementsleden & de Koning die 
wetten ondertekent.  Het is in NL onmogelijk om een rechtzaak te starten tegen
de President, een Kamerlid of Lid van de Koninklijke familie voor Dictatoren-
gedrag. De Hoge Raad gooit alle dossiers van deze rechtzaken weg, na 
mondeling overleg met betreffende Gedaagde machthebbers.
Als burger blijf je dan achter in NL zonder fundamentele Grondrechten & 
Mensenrechten.   De rest van je leven moet je je laten behandelen als 'Jood 
onder Hitler'. 
 
Of, je start een rechtzaak tegen NL bij het InternationaalStrafhof. Waar je al 
snel ontdekt dat de Machthebbers bepalen 'wie er moeten worden gefolterd & 
gedood via ICC-lobby'. 
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• Rechters hanteren de intelligentie van de Media als norm binnen de 
rechtbanken. De intelligentie van de burger in de rechtszaal wordt belachelijk 
gemaakt. Rechters laten bewijsmateriaal links liggen en verwijten de burger 'je 
doet het niet goed', om de machtsmisbruik van Parlement & Koninklijkhuis te 
steunen. 

• Het is voor Rechters irrelevant of de burger die zijn / haar recht komt halen 
goede of slechte brieven schrijft. Ook als de burger juridisch correct de 
Grondwet & Mensenrechten-verdragen verwerkt in de dossier-opbouw, blijft de 
rechter de eisen o.g.v. Grondwet & Verdragen negeren tijdens het verhoor in de
rechtszaal en in de Gerechtelijke uitspraak.  Tijd- & geldgebrek is hier geen 
argument; de rechter heeft tijd & geld zat om de burger verwijten te maken.
En om de burger te dwingen zichzelf steeds opnieuw te verdedigen tegen de 
machtsmisbruik van de heersers in Nederland. 

• Rechters dwingen burgers zichzelf te verdedigen d.m.v. het starten van nieuwe 
rechtzaken door de machtsmisbruik en psychische mishandeling of corruptie 
met belastinggeld  – door heersers – te negeren in de Gerechtelijke uitspraak. 
De Ambtenaar of Kamerlid 'hoeft slechts een nieuw besluit te nemen'.
Een machthebber die het Volk wil minachten, treiteren, folteren, doden...zal 
nooit een juridisch correct besluit nemen... Ook niet op bevel van de rechter. 

Rechters genereren dus moedwillig veel nieuwe en overbodige 
procedures om partijdig te kunnen zijn aan Overheid & Koninklijkhuis. 
En Het Volk te kunnen minachten en treiteren of vernietigen.

• Het merendeel van de burger doorziet deze werkwijze van de Rechters niet.
Dit komt door de gewetenloosheid van journalisten & programmamakers in de 
media. Zelfs door gewetenloosheid van Tv-Rechters & Advocaten... die de 
leugens van de Rechters gaande houden voor hun BN-ers status. 

Rechters nemen het Het Volk dus kwalijk dat zij slecht rechten-onderwijs 
hebben gehad, slecht geïnformeerd zijn over de gang van zaken binnen de 
Rechtspraak... en de psychopathische gedragspatronen van Rechters niet 
stoppen. 

• Rechter straffen Het Volk voor de criminele werkwijze van Parlementsleden & 
Leden Koninklijkhuis = zij keuren nieuwe wetten & verdragen goed, terwijl zij 
weten dat deze wetten & verdragen zodanig slecht geschreven zijn door 
Parlement & Koninklijkhuis.. dat zij zullen leiden tot 'Schending van 
Grondrechten & Mensenrechten op Gemeente-niveau'... en dus ook zeer veel 
overbodige Gerechtelijke procedures.... 

Rechters keuren wetten & verdragen goed die niet meer zijn dan 'een 
Instructieblad voor het organiseren van Mensenrechtenschendingen in de lokale
bureaucratie'.

• De media negeert alle bewijsstukken van burgers. Burgers zijn dus slecht 
geïnformeerd, wat opnieuw een reden is voor Rechters om Gerechtelijke 
uitspraken te schrijven die Het Volk pijn, razernij & blijvende schade bezorgen.
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Rechters breken opzettelijk Rechtstaat & Economie af... wraak...

• Het afbreken van de Rechtstaat & Economie wordt vooral gerealiseerd door het 
negeren van de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de Grondwet & 
Verdragen. Vanuit Universiteiten, Bedrijfsleven, Vakbonden, Overheden, 
Parlement, Koninklijkhuis, EU, VN & Rechtspraak 'worden maatschappelijke 
gebeurtenissen nooit herleid tot de Grondwet & Verdragen omdat deze 
machthebbers niet het fatsoen en de wil hebben om de Rechtstaat Nederland te
laten voortbestaan voor Het Volk'. 

Zij werken uitsluitend voor hun privé – arbeidscontract & machtsgeilheid, op 
zwakbegaafd denkniveau.  

Burgers die hierdoor rechteloos zijn – en de juiste juridische constructies in hun
dossier bouwen – worden via de lobby geboycot. Hun oplossingen zouden 
moeten zegevieren om de kwaliteit van Recht & Democratie te waarborgen & te
verbeteren, maar dit is hun door de Dictatoren niet gegund. 

  
• Er is een vreemd soort machtsspel gaande tussen Rechters en Politici. Tijdens 

een media-toneelstukje geven Rechters aan 'dat burgers toegang tot het recht 
moeten hebben en behouden voor behoud van de Rechtstaat NL'. 
In de praktijk regelen diezelfde Rechters dus dat burgers  NOOIT  een 
rechtzaak mogen starten bij de HogeRaad inzake 'Ambtsmisdrijven begaan door
Leden van de Staten-Generaal'. Artikel-76 – procedure Wet op Rechterlijke 
Organisaties. Dossiers gefundeerd op deze procedure worden standaard door de
Hoge Raad weggegooid, zonder dat de Burger recht krijgt.

HogeRaad-rechters misbruiken hun machtspositie door de stellen:     
'Wij gooien altijd alle dossiers weg die niet zijn ingediend door een 
advocaat'.
Burgers die geen toegang tot het recht hebben – door corruptie van de 
Advocatenorde en Raad voor Rechtsbijstand op bevel van Ministers – 
mogen als individu wel een Artikel 76-procedure starten bij de 
HogeRaad om hun fundamentele Grondrechten & Mensenrechten op te 
eisen.

Rechtspraak organiseert dus dat burgers geen rechtspositie meer hebben, 
waardoor zij ook niet kunnen deelnemen aan het economische leven. 

Dankzij YouTube en Sociale media weten kwaadwillende machthebbers dat deze
praktijken in NL plaatsvinden. Zij kunnen nu zowel de burger, als het Parlement,
het Koninklijkhuis, de Rechtspraak, de Advocatenorde en andere betrokkenen 
chanteren tijdens het afsluiten van contracten.

Omdat burgers deze praktijken niet doorzien, worden Rechters onverschilliger 
en onbeschofter naar Het Volk toe.  In Gerechtelijke uitspraken. 
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