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Aan : Raadsgriffies van de Nederlandse Gemeenten
Cc : Vereniging Nederlandse Gemeenten

"The destiny of human rights is in the hands of all our citizens in all our communities . "Eleanor Roosevelt

Amstelveen , 28 januari 2022
Geachte raadsgriffier,
1 . Hierbij zend ik u mijn bijdrage van 21 januari 2022 in het kader van het jaarlijkse consultatieprocesdat de Europese Commissie sinds 2020 houdt om de kwaliteit van de rechtsorde van de EU

lidstaten in kaart te brengen . Graag wil ik u verzoeken deze stukken ter kennisneming toe te voegenaan de stukken voor de ( eerst )volgende raadsvergadering via ibabs .
2 . In mijn bijdrage ga ik in op de crisis in de Nederlandse rechtsstaat ( zie ook Rapport VenetiëCommissie d.d. 18 oktober 2021 ) . Deze kan (grotendeels ) worden verklaard door structureleweeffouten op systeemniveau en door de bestuurscultuur , maar laat zich juist voelen opgemeentelijk niveau , in individuele dossiers in de uitvoeringspraktijk van die systemen . Dit is m.i.vooral zichtbaar in de jeugdzorg .
3 . Deze brief zend ik u dan ook mede in het belang van de meer dan 1.500 gedwongenafgestane / geadopteerde kinderen sinds 1956 , meer dan 42.000 uit huis geplaatste kinderen(95.000 volgens de regering als wij de ' drang ' trajecten in het zogenaamde ' vrijwillig' kadermeerekenen ) en 450.000 kinderen onder Staatstoezicht ( mogelijk 900.000 indien ook hier kinderenvia het ' vrijwillige' kader zijn geplaatst ) , 3.000 kinderen die al jaren in gesloten inrichtingenverblijven (jeugdgevangenissen ) , veelal zonder dat zij enig strafbaar feit hebben gepleegd , 2.500verdwenen asielkinderen , 70.000 kinderen die slachtoffer zijn geworden van hetKinderopvangtoeslagschandaal, slachtoffers van satanisch ritueel misbruik en / of andereslachtoffers , hun ouders en verdere familie en dierbaren .
4 . Sinds de decentralisatie van 2015 is het aantal kinderen met een of andere vorm van

Staatsinterventie verdubbeld ( ondanks de ambitie om het aantal uithuisplaatsingen terug tedringen ) . Vanwege de huidige plannen over zorg -onderwijs stevenen wij in de komende vier jaaropnieuw af op een verdubbeling. Ik ma mij zorgen over aanho de sterke groei .
5 . Immers , in de afgelopen jaren is gebleken dat in de jeugdzorg sprake is van ongekend onrecht ,misstanden , en mensenrechtenschendingen tegen kinderen en ouders . Kinderen staan bloot aangeweld , drugs , alcohol en seksueel overschrijdend gedrag (Rapport Commissie Samson , Deel



NAKAD LAWYOUR PARTNER IN JUSTICE

d.d. 8 oktober 2012 , Deel 2 d.d. 6 februari 2014 ; Rapport Commissie De Winter d.d. 12 juni 2019 ) .Er is in het kader van het Kinderopvangtoeslagenschandaal vastgesteld dat de beginselen van derechtsstaat zijn geschonden (Rapport Commissie Van Dam d.d. 17 december 2020 ) . Deverantwoordelijke toenmalige ministers Sander Dekker ( Justitie en Veiligheid ) en Hugo de Jonge(VWS) noemden het “ niet te bevatten dat deze kinderen , aan wie juist een veilige omgevinggeboden had moeten worden , geen veiligheid en geborgenheid hebben gevonden ." Zij wilden ditveranderen . “Wat er in het verleden is gebeurd, kunnen we helaas niet veranderen . Het is belangrijkom recht te doen aan de slachtoffers van gisteren . En voorkomen dat de kinderen in de jeugdzorgvandaag, de slachtoffers van morgen worden . " Inmiddels is duidelijk geworden via de (afwikkelingvan de ) Kindertoeslagenaffaire , dat er niets (wezenlijks) is verbeterd aan de (rechts ) positie vankinderen en ouders , en dat de misstanden doorgaan . Recent heeft de rechterlijke machttoegegeven dat onvoldoende rechtsbescherming is geboden (reflectierapporten van derechtspraak d.d. 8 oktober 2021 ( bestuursrechters ) en 19 november 2021 (Raad van State ) ) . Hetnationaal Actieplan Waarheidsvinding 2018 heeft geen verbetering gebracht in de integriteit enkwaliteit van de dossiers . De Raad voor de rechtspraak heeft op 27 oktober 2021 tijdens de Ronde
tafelbespreking in de Tweede Kamer toegegeven , dat jeugdrechters nog steeds uitspraak doen opbasis van ondeugdelijke jeugdzorgdossiers. Jeugdzorg laat zien hoe de misstanden ,mensenrechtenschendingen en het ongekend onrecht veel leed in gezinnen en familiesveroorzaken , tot in de huizen van mensen , tot achter de voordeur. Kinderen en ouders worden
rechteloos gemaakt en gehouden .

6 . De gemeente Krimpenerwaard ontving op 20 oktober 2021 een processtuk dat door mevrouw Vanden Broek , mij persoonlijk bekend , een van de vele slachtoffers van Jeugdzorg, was ingediend .Deze "Dwaze moeder van Nederland " vond de veiligheid en welzijn van haar kinderen belangrijkerdan het recht op privacy. Ik wil u daarom uitnodigen om gelijk ook haar document te lezen . Daarinstaat aanvullende informatie die voor u eveneens van belang kan zijn . De gemeenteKrimpenerwaard heeft niettemin - niet onbegrijpelijk - besloten de stukken te anonimiseren ( zelfsde naam van de Noorse mevrouw van het beroemde gelijknamige arrest van hetEuropese Hof voor de Rechten van de Mens ). Voor de bijgaande stukken is die check evenwelniet nodig ; deze stukken zijn al op grote schaal verspreid , internationaal en landelijk .

Van :Verzonden :AanOnderwerp
Griffie Krimpenerwaarddonderda 21 oktober 2021 17.00RE : verzoekschrift teruggave kinderen / dossier nationale ombudsman

BesteNamens de gemeenteraad bevestig de ontvangst van uw brief du . 20 oktober 2021Wij voegen deze te kennisname toe aan delingekomen stukken van de raad 16 november 2001Tidens deze vergadering worden de ingekomen stukken niet inhoudelijk besproken , maar neemt de raad en besluitover het afhandelingsadviesVan de raad als collectief ontvangt u geen schriftelijke reactie op uw briefMogelip reageren tracties of individuele raadsleden persoonlik op uw briefWe gaan ervan uit dat er geen bezwaar tegen hebt datwehen daarvoor desgevraagd uw mailadres geven1.4.m. privacyregels zijn enkele momen geanonimiseerdMet vriendelijke groet
gemeenteKrimpenerwaard

Griffiemedewerker
Postbus 51 2820 AB StolwijkBezoekadres Burgemeester van der Wigenstraat 58 2941 Es Lekkerkerk

1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/reactie-kabinet-op-het-rapport-van-commissie-de-winter2 https://www.linkedin.com/pulse/stop-het-actieplan-waarheidsvinding-sven-snijer/3 https ://api 1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=krimpenerwaard&id=100302995
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7 . a .

C.
e .

In mijn bijdrage aan de Europese Commissie van 21 januari 2022 heb ik ook gesproken over :De bestuurscultuur (Rutte Doctrine); de angst- en zwijgcultuur , de structuur van beloningenen bestraffingen ; corruptie , nepotisme en loyaliteit in plaats van integriteit en verantwoording;b . De grote kloof tussen perceptie ( beeldvorming ) en werkelijkheid van de kwaliteit van deNederlandse rechtsstaat;
Het lage vertrouwen van de burger in de overheid ;d . Herstel van de democratische rechtsstaat ;
Het imperatieve en repressieve ) coronabeleid dat de menselijke waardigheid ondermijnt ;f . Het belang van afwijkende meningen voor een bloeiende democratie ;g . De vermenging van de onder- en bovenwereld en het fenomeen van verdraaide organisaties ,die structureel mensenrechten schenden en zich schuldig maken aan geweld en terreur tegende eigen bevolking, maar die de schone schijn ophouden en vervolgens de bevolking
oproepen tot fatsoen , maar die geen plaats behoren te hebben in een rechtsstaat ;h . Ondermijning vanuit de Nederlandse Staat , in het bijzonder :i . Binnen de politie : politiegeweld tegen burgers en de landelijke geheime politiedienst LETJb sinds 2013 ;

ii . Mensenhandel en uitbuiting via jeugdzorg , jeugdbescherming en jeugdhulp en de illegalepraktijken van het ' vrijwillige kader ' en de inhumane en barbaarse behandeling vankinderen , ouders en verdere familie ;
iii . Moderne schuldslavernij via de incassoindustrie en de commerciële schuldhulpverlening;iv . De financiële fraude en witwaspraktijken in en via Nederland ;V. Datahandel, datalekken , datadelen , de illegale zwarte lijsten en het monitoren vanburgers ;vi . Milieudelicten via afvalverwerking en andere vormen van milieuvervuiling die schadelijkzijn voor de gezondheid en ook ingaan tegen de klimaatdoelstellingen ;vii . De geheime overlegstructuren met private internationale organisaties buitenparlementaire controle , waarin juridisch bindende afspraken worden gemaakt die in ofvanuit Nederland worden uitgevoerd ;viii . De zwakke /afhankelijke rol van de media en de inbreuken op de persvrijheid ;ix . Seksueel geweld en het normaliseren en / of onbestraft laten van seks met kinderen ;X. Criminele afrekeningen en liquidaties ;i . Digitalisering (van de rechtspraak en overigens ) en de bescherming van grondrechten in hetdigitale tijdperk .

8 . In de kern leggen al deze onderwerpen een stelsel van een verdraaide overheid en verdraaideorganisaties als ketenpartners bloot . Organisaties zijn verdraaid ' als de natuurlijke principes vanorganiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on -natuurlijke managementlogica. Rechttegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren . Zij houden zakeneenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter.4
9 . Deze onderwerpen worden nader uitgewerkt binnen de context van de politieke enmaatschappelijke ontwikkelingen . Veel van deze informatie is in 2020 en 2021 niet vanuitNederland (de overheid en haar ketenpartners en stakeholders ) gedeeld met de EuropeseCommissie , danwel is onderbelicht gebleven . Daarna stel ik de President van de EuropeseCommissie en de andere geadresseerden een viertal vragen in relatie tot de EU -verdragen en onzegedeelde Europese en feminiene waarden . Dan volgen samenvattende en afrondendebeschouwingen .
10. Als bijlage bij de brief aan Europa treft u aan mijn brief van 14 januari 2022 aan de VerenigdeNaties . In Geneve , Zwitersland , wordt op dit moment de vergadering gehouden van de CRC vande Verenigde Naties - Convention on the Rights of the Child , 89th Session ( 17 Jan 2022 - 11 Feb

4 https://verdraaideorganisaties.nl/
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2022 ) , 5 over Kroatië , Cuba , Cyprus, Djibouti. Griekenland , Kiribati, Madagascar, Nederland enSomalië. Meerdere ( verdraaide) NGO's en overheidsinstanties hebben de VN desgevraagd vaninformatie voorzien over de situatie van kinderrechten . Alleen al de Nederlandse jeugdzorg telde109 organisaties en stakeholders als ondertekenaars (Kinderrechtencollectief ). Geen van hen heeftde (aard en de omvang van de ) misstanden en mensenrechtenschendingen binnen deNederlandse jeugdzorg transparant gemaakt.
11. Verder zend ik u hierbij de link naar het filmpje van de uithuisplaatsing van de 5 - jarige Jean op 12november 2021 https://www.youtube.com/watch?v=9kQ1T14biKl. Als moeder van vier kinderen ,vrouw , echtgenote , doctor in de rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden , oud -advocate enoprichtster van de eerste online rechtbank e -Court , en burger van Nederland en Europa , die vanuitmijn geloof en mijn vrouwelijke en Europese waarden mijn leven als ' law abiding citizen ' probeervorm te geven , vind ik het moeilijk om dit filmpje te bekijken en beluisteren . Dit is echter noodzakelijkom het leed achter de praktijk van de kinderhandel ( hierboven genoemd in alinea 6 , onder h , ii )een gezicht te geven .
12. Het filmpje toont aan dat het hier niet gaat om een verwaarloosd of een mishandeld kind , waarbij

de uithuisplaatsing als laatste redmiddel wordt ingezet (nadat is vastgesteld dat het acute gevaarniet op een minder schadelijke manier kan worden weggenomen ) , maar dat een jongetje wordtafgevoerd , dat thuis gelukkig is , geworteld en goed gehecht is en zich verzet en vastklampt ensmeekt om niet meegenomen te worden en er geen enkele ernstige , acute bedreiging is voor zijnontwikkeling . De Nederlandse Staat zette in dit geval maar liefst 4 politiebussen in en 12 politieagenten . U ziet dat er niemand aanwezig was met enige pedagogische ervaring om het kind op tevangen gedurende dit traumatische gebeuren . Dit kind zal met een aan zekerheid grenzendewaarschijnlijkheid nog jarenlang voor financieel gewin in een pleeggezin of instelling wordenvastgehouden , verstrikt in een web van ondeugdelijke dossiervorming , en zijn terugkeer zal
onmogelijk worden gemaakt. Helaas worden ouders die dit soort beelden verspreiden slachtoffervan verdere repressie en strafmaatregelen .

13. Tot zover mijn toelichting . Omwille van de transparantie vermeld ik dat ik kandidaatgemeenteraadslid ben voor de ChristenUnie Amstelveen op plaats 3 van de lijst. Net alsAmstelveen , zal ook uw gemeente aan de laatste vergaderronde voor de verkiezingen bezig zijn ,en eisen de lokale verkiezingscampagnes veel aandacht op . Daardoor zullen deze stukkenmogelijk onvoldoende aandacht krijgen .
14. Daarom wil ik u wijzen op het belang van deze stukken . De onnodige , onrechtmatigeuithuisplaatsingen en andere vormen van onnodige , onrechtmatige Staatsinterventies enStaatstoezicht, zijn onderdeel van de vaste werkwijze binnen het Nederlandse systeem , enkwalificeren daarmee als “ een handeling die onderdeel is van een wijdverbreide of stelselmatigeaanvalgerichttegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval" als bedoeld in artikel 7 Statuutvan Rome . Het ongeoorloofd weghalen van een kind is daarnaast een ernstige vorm van( psychologisch ) geweld tegen vrouwen en meisjes als bedoeld in artikel 3 Verdrag van Istanbul .Het feit dat de rechterlijke macht tegen deze praktijken geen enkele rechtsbescherming biedt , maarzichzelf ketenpartner noemt en hieraan meewerkt, maakt de situatie alleen nog maar erger. Dit zijnmisdaden tegen de menselijkheid , waarvoor alle medeplegers en medeplichtigen , inclusief deleden van de colleges van B &W en de gemeenteraden zich ook persoonlijk zullen hebben teverantwoorden . Deze misdaden verjaren niet en de Nederlandse rechtspraak - die zich ook heeftte verantwoorden - zal niet het instituut zijn die hierover zal oordelen .

5 https://tbinternet.ohchr.org/ layouts /15/ treatybodyexternal/Session Details 1.aspx ?SessionID = 1400 & Lang = en
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15. Ik stel het op prijs indien :a . u de goede ontvangst van deze brief met bijlagen wilt bevestigen ;b . u mij wilt informeren over de verdere behandeling in de gemeente ;C. ik individuele of collectieve reacties mag ontvangen vanuit het college van B &W en/ of degemeenteraad en /of de fracties ;
16. Ik verheug mij erop om in de nabije toekomstvanuit de nieuwe rol , samen met gemeenteraadsledenuit het hele land , te werken aan herstel van het vertrouwen in het openbaar bestuur , herstel van dedemocratische rechtsstaat, bescherming van de menselijke waardigheid en mensenrechten . Wijzijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht de misstanden en het ongekende onrechtzonder verder uitstel te beëindigen .
17. Mochten er nog vragen zijn of u wenst een verdere toelichting , dan ben ik daartoe bereid . Uiteraardheb ik er geen bezwaar tegen indien u mijn gegevens verder deelt of deze brief met bijlagen verderwilt verspreiden . Integendeel .
18. Graag van u vernemend .

Hoogachtend ,

debat gestuurd .


