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PERSBERICHT 

Nakad Law klaagt NL Staat aan wegens kinderhandel 

Amstelveen, 20 maart 2021 

Op 23 maart 2021 zal Rechtbank Amsterdam de tuchtzaak tegen advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate 
(www.nakadlaw.nl) hervatten. De Amsterdamse deken beschuldigt haar van onvoldoende professionele distantie en 
wil dat zij stopt met jeugdzorgzaken. Door signalen van anonieme bronnen heeft hij hiertoe besloten, en valt haar lastig 
met terminologie als tunnelvisie en complot denken. Het plan om de kwestie op een korte, besloten zitting af te 
handelen, was vorige maand mislukt door de massale opkomst van belangstellenden en slachtoffers. Zij hebben veel 
reacties gestuurd naar de griffie.  

Jaarlijks worden structureel 450.000 kinderen onder staatstoezicht gesteld en ruim 50.000 Nederlandse kinderen van 
hun ouders gescheiden, vaak op basis van leugens en valse dossiers. Dit is relatief tien keer meer dan in Noorwegen, 
dat al veroordeeld is wegens mensenrechtenschendingen. Advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate meent 
dat in jeugdzorgzaken geen sprake is van een eerlijk proces (artikel 6 EVRM). De behandeling van haar eigen zaak 
maakt dat zichtbaar. Volgens haar worden ouders bedreigd en geïntimideerd door de jeugdzorgketen, hun kinderen 
mishandeld en financieel geëxploiteerd.  

Op 19 maart 2021 heeft advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate aangifte gedaan tegen de Nederlandse Staat 
wegens valsheid in geschrifte, kinderhandel en andere strafbare feiten. Dit is de start van een collectieve actie. Ook 
heeft zij de schendingen van de rule of law bij de Europese autoriteiten gemeld. Vanwege illegale medische 
experimenten in de jeugdzorgindustrie (schending van het Neurenberg protocol, zie Rapport Commissie De Winter) zal 
door haar een zaak worden aangebracht bij het International Criminal Court (ICC).  

Advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate bereidt daarnaast een klacht voor bij de Verenigde Naties tegen 
Nederland over racisme en etnische profilering, vergelijkbaar met de klacht van St. Maarten over de neokoloniale en 
racistische opstelling door Nederland. Deze problematiek speelde ook bij de KinderToeslagenaffaire, met zelflerende 
algoritmes. 

 
Link naar procesdossier dekenklacht/Disciplinary file/Dossier disciplinaire/Disziplinarverfahren: 
https://web.tresorit.com/l/zHt7G#ZqPd2LBUxOWDb53SLt9doA  
 
Link naar de collectieve aangifte/collective complaint/plainte collective/ kollektiven Aktion:  
https://nakadlaw.nl/aangifte-jeugdzorg  
 
 
 

Met vriendelijke groet/kind regards, 
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Henriette Nakad-Weststrate 
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Mw. mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate, advocaat 
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U kunt zich via de website inschrijven voor de gratis nieuwsbrief met updates en achtergronden! 
 
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve 
onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u vervolgens het e-mailbericht te vernietigen en de inhoud 
ervan aan niemand openbaar te maken. Nakad Law aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen. Alle werkzaamheden worden 
verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met Nakad Law. Op de overeenkomst 
zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen 
op www.nakadlaw.nl en worden op verrzoek kosteloos aan u toegezonden. 
 
The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. If you have received it in error, please contact the sender immediately 
by return e-mail, please delete the e-mail and do not disclose its contents to any person. Nakad Law does not accept liability for any errors, omissions, 
delays of receipt or viruses in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. All our services are performed by virtue of 
an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Nakad Law and the client. All services 
provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause. Our general terms and conditions can be found 
on our website www.nakadlaw.nl and upon request we will provide you with a copy, free of charge. 
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