
schuldig aan, art. --- wetboek van strafrecht:

1)Alex Auer voormalig VVD wethouder en ereburger gemeente Haarlemmermeer,
131-Opruiing
132-Verpreiding van opruiende stukken
188-Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
255.In hulpeloze toestand brengen of laten
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
285.Bedreiging met misdrijf
301.Mishandeling met voorbedachte rade
308.Lichamelijk letsel door schuld
322.Verduistering in functie gepleegd
327.Bedrog in verzekeringsovereenkomst
350.Zaakbeschadiging
351.Beschadiging aan zaken van openbaar nut
421.recidive bij misdrijven uit winstbejag

Tegen mij 2003 art. 285.Bedreiging met misdrijf

****************************************************************************************************

2)Dick Mesman, medewerker politie regio Kennemerland
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
134.bis Mislukte uitlokking
137 C.Belediging van een volksgroep
138.Huisvredebreuk
141.Gezamenlijke openlijke geweldpleging
152.Uitdaging tit tweegevecht
188.Het doen van valse aangifte of klacht
193.Achterhouden van stukken,achterhouden van belang i.v.m. vervalsing
225.Valsheid in geschrifte
230.Vals getuigschrift
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
285.Bedreiging met misdrijf
350.Zaakbeschadiging

****************************************************************************************************

3)Mark Marchand,medewerker politie regio Kennemerland
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
134.bis.Mislukte uitlokking
138.Huisvredebreuk
141.Gezamenlijke openlijke geweldpleging
152.Uitdaging tot tweegevecht
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
239.Schennis van de eerbaarheid
242.Verkrachting
246.Feitelijke aanranding van eerbaarheid
249.Ontucht met misbruik van gezag
261.smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
268.Lasterlijke aanklacht
282.Vrijheidsberoving
283.Schuld aan vrijheidsberoving
285.Bedreiging met misdrijf
300.Mishandeling
301.mishandeling met voorbedachte rade
308.Lichamelijk letsel door schuld
309Lichamelijk letsel door schuld gepleegd in ambt of beroep
350.Zaakbeschadiging
426.bis. Hinderlijk volgen

Tegen mij 261.Smaad en smaadschrift
                262. Laster
5 x voor rechter gebracht  incl hof Amsterdam en afgewezen 6 de keer  hof Amsterdam toegewezen( kan niet 2x aangifte doen van zelfde feit zou in de wet staan 
volgens Evy Elschot  persvoorlichter in de media 2009 nu Nationale politie.

*******************************************************************************************

4)Emmie Resoort van Santen vronen-Vijfhuizen

131.opruiing
134.bis. mislukte uitlokking
135.Verzwijgen van voorgenomen misdrijven
138.Huisvredebreuk



141.Gezamenlijke openlijk geweldpleging
157.Veroorzaken van brand
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
230.Vals getuigschrift
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
285.Bedreiging met misdrijf
350.Zaakbeschadiging
352.Vernieling

**********************************************************************************************

5)Lenie Straub Vronen
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
261.Smaad en Smaadschrift
310.Diefstal
350.Zaakbeschadiging

Tegen Mij………..

***********************************************************************************************

6)Ron Loss Vronen
138.Huisvredebreuk
152.Uitdaging tot tweegevecht
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
285.Bedreiging met misdrijf
301.Mishandeling
350.Zaakbeschadiging

**************************************************************************************************

7)Serkan medewerker politie regio Kennemerland ( familie van Ozcan-Kolemenoglu)
225.Valsheid in geschrifte
261.Smaad en smaadschrift
310.Diestal
350.Zaakbeschadiging

*****************************************************************************************************

8)O. Steinis medewerker politie regio Kennemerland
131.Opruiing
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
283.Schuld aan vrijheidsberoving
285.Bedreiging met misdrijf
301.Mishandeling met voorbedachte rade
308.Lichamelijk letsel door schuld
309.lichamelijk letsel door schuld ambt of beroep

Tegen mij 266 Eenvoudige belediging

**********************************************************************************************************

9)Stut medewerker politie regio Kennemerland
283.Schuld aan vrijheidsberoving
375.Toelaten of medeplichtigheid aan misdrijven
321.Verduistering
322.verduistering in functie gepleegd

*************************************************************************************************************

10)A Fokker medewerker politie regio Kennemerland
131.Opruiing
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
261.Smaad en smaadschrift



262.Laster
266.Eenvoudige belediging
285.bedreiging met misdrijf

Tegen mij 266. eenvoudige belediging

********************************************************************************************************************

Jan ……… rechercheur ten tijde van de poging tot moord op mijn vader politie medewerker regio Kennemerland
270.Smaad jegens overledene
285.Bedreiging met misdrijf

********************************************************************************************************************

11)Liete de bruin,Cees de Bruin en Jeroen de Bruin Jane adamstraat  Hoofddorp
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
135.verzwijgen van voorgenomen misdrijven
138.Huisvredebreuk
151.Wegmaken van lijken
188.Het doen van valse aangifte of klacht
190.Beletten van lijkschouwing
193.Achterhouden van stukken, achterhouden van belang i.v.m. vervalsing
195.Uitoefenen van recht ondanks ontzetting
198.Onttrekking van zaken aan gelegd beslag
201.Brieven aan post onttrekken
225.Valsheid in geschrifte
227.Valse opgave in authentieke akte
230.Vals getuigschrift
255.In hulpeloze toestand brengen of laten
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
270.Smaad jegens overledene
289.Doodslag
301.mishandeling met voorbedachte rade
307.Dood door schuld
308.lichamelijk letsel door schuld
309.Lichamelijk letsel door schuld in ambt of beroep
316.Diefstal tussen echtgenoten of naaste familie
321. Verduistering
322.Verduistering in functie gepleegd
324.Verduistering Familie
327.Bedrog in verzekeringsovereenkomst
350.Zaakbeschadiging
421.Recidive bij misdrijven uit winstbejag (hazekamp)

Tegen mij:    300. Mishandeling
                    350. zaakbeschadiging

**********************************************************************************************************

 12)notaris Schoenmakers Hoofddorp boslaan 4 nu Sterel cs. incl brink en Koert 188
133. Aanbieding van medeplichtigheid
135.Verzwijgen van voorgenomen misdrijven
140.deelneming misdadige vereniging
188.Het doen van valse aangifte of klacht
189.Het begunstigen van dader
190.Beletten van lijkschouwing
193.Achterhouden van stukken,achterhouden van stukken van belang i.v.m. vervalsing
198.onttrekken van zaken aan gelegd beslag
201.brieven aan post onttrekken
225.Valsheid in geschrifte
227.Vals opgave in authentiek akte
230.vals getuigschrift
235.Ontzetting van rechten
270.Smaad jegens overledene
271.Verspreiding jegens overledene beledigend geschrift
272.Schending van ambtsgeheim
310.Diefstal
321.Verduistering
322.Verduistering in functie gepleegd
350.Zaakbeschadiging
359.Verduistering
361.Aanneming van steekpenningen
362.Verduistering van bewijsstukken
371.Schending van briefgeheim
375.Toelaten van of medeplichtigheid aan misdrijven
380.Ontzetting van rechten
418.uitgeven van stukken van strafbare aard
421.Recidive bij misdrijven uit winstbejag

Tegen mij 285 Bedreiging met misdrijf



******************************************************************************************************************
13)Theo Weterings,Bob Visser,Janine vd Berg,commissaris Marchand,Michiel Marchand,vis,Brouwer,Oudhuis,Pathuis,Koridon,Elschot,
vd Linde,Steenhuis,Langedoen,Hendriks,Sacha Spoor,van Beenen,Remmerts de Vries,Peter van Lelie, Schneiders,Straver,Pop
Advocaten Renate Busscher,J.Bol,Marianne Biezenaar,Vulpen,Faber,Rozemeijer, de Klerk, deken Linthorst,Stratman= nog niet compleet
125.Verhinderen van uitoefening van kiesrecht
130.Ontzetting van bepaalde rechten
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
134.bis Mislukte uitlokking
135.Verzwijgen van voorgenomen misdrijven
140.Deelneming aan misdadige vereniging
141.Gezamenlijke openlijk geweldpleging
188.Het doen van valse aangifte of klacht
189.Begunstigen van daders
193.Achterhouden van stukken achterhouden van stukken van belang i.v.m. vervalsing
198.onttrekken van zaken aan gelegd beslag
201.Brieven aan post onttrekken
225.Valsheid in geschrifte
227.Vals opgave in authentieke akte
228.vals geneeskundige verklaring
229.Vervalsing geneeskundige verklaring
230.Vals getuigschrift
235.Ontzetting van bepaalde rechten
255.In hulpeloze toestand brengen of laten
261.smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
270.Smaad jegens overledene
271.Verspreiding jegens overledene geschrift
272.Schending van ambtsgeheim
282.Vrijheidsberoving
282A.Vrijheidsberoving,chantage apv 50
283.Schuld aan vrijheidsberoving
285.bedreiging met misdrijf
286.Ontzetting van rechten
301.mishandeling met voorbedachte rade
303.zware mishandeling met voorbedachte rade
308.Lichamelijk letsel door schuld 
309.Lichamelijk letsel door schuld gepleegd in ambt of beroep
310.diefstal
312.Diefstal met geweld of bedreiging
321.Verduistering
322.Verduistering in functie gepleegd
350.Zaakbeschadiging
359.Verduistering
361.Verduistering van bewijsstukken
362.Aannemen van steekpenningen
368.Vrijheidsberoving
371.Schendig van briefgeheim
375.Toelaten van of medeplichtigheid aan misdrijven
380.Ontzetting van rechten
418.Uitgeven van stukken van strafbare aard
421.Recidive bij misdrijven uit winstbejag

*****************************************************************************************************

14) Danny Rodermond medewerker politie regio Kennemerland
131.Opruiing
134.bis Mislukte uitlokking
141.Gezamenlijke openlijke geweldpleging
152.Uitdaging to tweegevecht
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
230.Vals getuigschrift
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
270.Smaad jegens overledene
283A.Schuld aan vrijheidsberoving
285.Bedreiging met misdrijf
306.Deelneming aan aanval of vechterij
308.Lichamelijk letsel door schuld
309.lichamelijk letsel door schuld in ambt of beroep
310.Diefstal
350.Zaakbeschadiging
426.bis. Hinderlijk volgen

Tegen mij 266 Eenvoudige belediging

*************************************************************************************************************
15) Johan Dubbeldom medewerker politie regio Kennemerland.
131.opruiing
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
239.Schennis van de eerbaarheid
246.Feitelijke aanranding van de eerbaarheid
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.eenvoudige belediging
285.Bedreiging met misdrijf
283.Schuld aan vrijheidsberoving
300.Mishandeling



308.Lichamelijk letsel door schuld
309.lichamelijk letsel door schuld gepleegd in ambt of beroep
350.zaakbeschadiging

Tegen mij 266 eenvoudige belediging

***********************************************************************************************************

16)Marja Tuk Koek Schoonoord 108 Voorhout politie Hoofddorp psycholoog.
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
134.Verspreiding van aanbieding medeplichtigheid
138.Huisvredebreuk
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte
227.Vals opgave in authentieke akte
228.Valse geneeskundige verklaring
230.vals getuigschrift
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
283.Schuld aan vrijheidsberoving
310.Diefstal
321.Verduistering
326.Oplichting
350.Zaakbeschadiging
370.Onbevoegd binnentreden van woning of erf
371.Schending van het brief geheim
418.Uitgeven van stukken van strafbare aard
421.Recidive bij misdrijven uit winstbejag
435.onbevoegd voeren van titels en het opgeven van valse naam
436.Onbevoegd uitoefenend van een beroep

Tegen mij:261.Smaad en smaadschrift,262.Laster,285.Bedreiging met misdrijf
3 x voor veroordeeld bij hof pas vernietigd, zie ook haar diagnose over mij ingebracht door politie/OM

***************************************************************************************************************************

17)Dick Winters,advocaat gemeente Haarlemmermeer,Lieta de Bruin,voormalig werkgever Pia Hazekamp,Smithuijsen Winters en de Vries.
133.Aanbieding van medeplichtigheid
135.Verzwijgen van voorgenomen misdrijven
140.Deelneming aan misdage vereniging
151.Wegmaken van lijken
189.Begunstigen van daders
190.Beletten van lijkschouwing
193.Achterhouden van stukken ,achterhouden van stukken van belang i.v.m. vervalsing
198.Onttrekken van zaken aan gelegd beslag
200.wegmaken van ambtelijk bewaard bewijsstuk
225.Valsheid in geschrifte
227.Valse opgave in authentieke akte
230.Vals getuigschrift
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.eenvoudige belediging
270.Smaad Jegens overledene
272.Schending ambtsgeheim
283.Schuld aan vrijheidsberoving
310.Diefstal
321.Verduistering
322.Verduistering in functie gepleegd
326.Oplichting
341.Bedrieglijke bankbreuk
344.Medewerking bedrieglijke bankbreuk
350.zaakbeschadiging
361.Verduistering van bewijsstukken
375.Toelaten van of medeplichtigheid aan misdrijven
418.Uitgeven van stukken van strafbare aard

Zie zijn functie bij de Rabo bank en zijn link met De brouw Blackstone Westberg. .. Faber.

***************************************************************************************************

18) Rabo bank Hoofddorp iNG bank Hoofddorp ING afd. nalatenschappen Leeuwarden mw. ………
133.Aanbieding van medeplichtigheid
135.Verzwijgen van voorgenomen misdrijven
140.Deelneming misdadige vereniging
189. Begunstigen van dader
270.Smaad jegens overledene
344.Medewerking bedrieglijke bankbreuk
349.Ontzetting van rechten
350.Zaakbeschadiging
361.Verduistering van bewijsstukken
375.Toelaten van of medeplichtigheid aan misdrijven



******************************************************************************************************************

19)GGD: Madalon Warnies,,Groen,Klomp
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
134.Verspreiding en aanbieding van medeplichtigheid
151.Wegmaken van lijken
188.Het doen van valse aangifte of klacht
189.Het begunstigen van daders
190.Het beletten van lijkschouwing
193.Achterhouden van stukken.achterhouden van belang i.v.m. vervalsing
225.Valsheid in geschrifte
227.Valse opgave in authentiek akte
228.Valse geneeskundige verklaring
229.Vervalsing geneeskundige verklaring
230.Vals getuigschrift
255.In hulpeloze toestand brengen of laten
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
270.smaad jegens overledene
283.Schuld aan vrijheidsberoving
301.Mishandeling met voorbedachte rade
307.Dood door schuld
321.Verduistering
322.Verduistering in ambt of beroep
350.Zaakbeschadiging
359.Verduistering
361Verduistering van bewijsstukken
370.onbevoegd binnentreden van woning of erf

zowel in mijn situatie als van Tom de Leef sr.

***************************************************************************************************************

20)GGz Hoofddorp Haarlem: Cecile Gijsbers van Wijk,Toon Rutgers,Paulan Starcke,Linda Hartevelt Bosma,Hoecke
Annette Hornbach,Prije
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
133.Aanbieding van medeplichtigheid
135.Verzwijgen van voorgenomen misdrijven
138.Huisvredebreuk
188.Het doen van valse aangifte of klacht
189.Het begunstigen van daders
225.Valsheid in geschrifte
228.Valse geneeskundige verklaring
229.Vervalsing geneeskundige verklaring
230.Vals getuigschrift
255.In hulpeloze toestand brengen en laten
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
270.Smaad jegens overledene
303.Zware mishandeling met voorbedachte rade
308.lichamelijk letsel door schuld
334.Leugenachtige berichtgeving
350.Zaakbeschadiging
368.Vrijheidsberoving
375.toelaten van of medeplichtigheid aan misdrijven

*********************************************************************************************************

21) Han van Schaik,Paul de Rooij Natascha Stui politie Haarlem
131.Opruiing
133.Aanbieding van medeplichtigheid
266.eenvoudige belediging
282.Vrijheidsberoving
300.Mishandeling
425.Ophitsen

*************************************************************************************************************

22)Brigitte Hofstede Graan voor Visch Hoofddorp
131.Opruiing
188.Het doen van valse aangifte of klacht
255.in hulpeloze toestaan brengen of laten (diefstal spullen dec 2012)
261Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.eenvoudige belediging
270.Smaad jegens overledene
271.Verspreiding jegens overledene beledigend geschrift



283.Schuld aan vrijheidsberoving
285.Bedreiging met misdrijf
310 Diefstal
350.Zaakbeschadiging

Tegen mij 188 het doen vanvals aangifte of klacht Dokkum 350 euro

****************************************************************************************************************

Diana Meirman  personeel DOG Bedrijfsdiensten Haarlemmermeer
131.Opruiing
132.Verspreiding van opruiende stukken
135.Verzwijgen van voorgenomen misdrijven
188.Het doen van valse aangifte of klacht
225.Valsheid in geschrifte( verzekering auto bank)
261.Smaad en smaadschrift
262.Laster
266.Eenvoudige belediging
283. Schuld aan vrijheidsberoving
285.Bedreiging met misdrijf
308.Lichamelijk letsel door schuld
310.Diefstal
350.Zaakbeschadiging
341.Bedrieglijke bankbreuk

Tegen mij 285 bedreiging met misdrijf

*******************************************************************************************************************************
Het niet doen aan waarheidsvinding
Janssen, Jacky Dubois,Keken.Flohil,van Andel,Esther de Rooij, Rino Verpalen,Th.S. roell, W.F.van Manen,Kortenhorst j.M. Bruin.N.Dijk
Flipse.

                         


