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“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 consultatieproces 

dat 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 voegen 

aan 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 Venetië 

Commissie d.d. 18 oktober 2021). Deze kan (grotendeels) worden verklaard door structurele 

weeffouten op systeemniveau en door de bestuurscultuur, maar laat zich juist voelen op 

gemeentelijk 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 gedwongen 

afgestane/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’ kader 

meerekenen) en 450.000 kinderen onder Staatstoezicht (mogelijk 900.000 indien ook hier kinderen 

via het ‘vrijwillige’ kader zijn geplaatst), 3.000 kinderen die al jaren in gesloten inrichtingen 

verblijven (jeugdgevangenissen), veelal zonder dat zij enig strafbaar feit hebben gepleegd,  2.500 

verdwenen asielkinderen, 70.000 kinderen die slachtoffer zijn geworden van het 

Kinderopvangtoeslagschandaal, slachtoffers van satanisch ritueel misbruik en/of andere 

slachtoffers, 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 te 

dringen). Vanwege de huidige plannen over zorg-onderwijs stevenen wij in de komende vier jaar 

opnieuw af op een verdubbeling. Ik maak mij zorgen over die aanhoudende 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 aan 

geweld, drugs, alcohol en seksueel overschrijdend gedrag (Rapport Commissie Samson, Deel 1 
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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 de 

rechtsstaat zijn geschonden (Rapport Commissie Van Dam d.d. 17 december 2020). De 

verantwoordelijke 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 omgeving 

geboden had moeten worden, geen veiligheid en geborgenheid hebben gevonden.”1 Zij wilden dit 

veranderen. “Wat er in het verleden is gebeurd, kunnen we helaas niet veranderen. Het is belangrijk 

om recht te doen aan de slachtoffers van gisteren. En voorkomen dat de kinderen in de jeugdzorg 

vandaag, de slachtoffers van morgen worden.” Inmiddels is duidelijk geworden via de (afwikkeling 

van de) Kindertoeslagenaffaire, dat er niets (wezenlijks) is verbeterd aan de (rechts)positie van 

kinderen en ouders, en dat de misstanden doorgaan. Recent heeft de rechterlijke macht 

toegegeven dat onvoldoende rechtsbescherming is geboden (reflectierapporten van de 

rechtspraak d.d. 8 oktober 2021 (bestuursrechters) en 19 november 2021 (Raad van State)). Het 

nationaal Actieplan Waarheidsvinding 2018 heeft geen verbetering gebracht in de integriteit en 

kwaliteit van de dossiers.2 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 op 

basis van ondeugdelijke jeugdzorgdossiers. Jeugdzorg laat zien hoe de misstanden, 

mensenrechtenschendingen en het ongekend onrecht veel leed in gezinnen en families 

veroorzaken, 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 Van 

den 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 belangrijker 

dan het recht op privacy. Ik wil u daarom uitnodigen om gelijk ook haar document te lezen. Daarin 

staat aanvullende informatie die voor u eveneens van belang kan zijn. De gemeente 

Krimpenerwaard heeft niettemin – niet onbegrijpelijk – besloten de stukken te anonimiseren (zelfs 

de naam van de Noorse mevrouw Strand-Lobben van het beroemde gelijknamige arrest van het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens). 3 Voor de bijgaande stukken is die check evenwel 

niet nodig; deze stukken zijn al op grote schaal verspreid, internationaal en landelijk. 

 

  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/reactie-kabinet-op-het-rapport-van-commissie-de-winter  
2 https://www.linkedin.com/pulse/stop-het-actieplan-waarheidsvinding-sven-snijer/  
3 https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=krimpenerwaard&id=100302995 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/reactie-kabinet-op-het-rapport-van-commissie-de-winter
https://www.linkedin.com/pulse/stop-het-actieplan-waarheidsvinding-sven-snijer/
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=krimpenerwaard&id=100302995
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7. In mijn bijdrage aan de Europese Commissie van 21 januari 2022 heb ik ook gesproken over: 

a. De bestuurscultuur (Rutte Doctrine); de angst- en zwijgcultuur, de structuur van beloningen 

en bestraffingen; corruptie, nepotisme en loyaliteit in plaats van integriteit en verantwoording; 

b. De grote kloof tussen perceptie (beeldvorming) en werkelijkheid van de kwaliteit van de 

Nederlandse rechtsstaat; 

c. Het lage vertrouwen van de burger in de overheid; 

d. Herstel van de democratische rechtsstaat; 

e. 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 tegen 

de 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 LET-

Jb sinds 2013; 

ii. Mensenhandel en uitbuiting via jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp en de illegale 

praktijken van het ‘vrijwillige kader’ en de inhumane en barbaarse behandeling van 

kinderen, 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 van 

burgers;  

vi. Milieudelicten via afvalverwerking en andere vormen van milieuvervuiling die schadelijk 

zijn voor de gezondheid en ook ingaan tegen de klimaatdoelstellingen; 

vii. De geheime overlegstructuren met private internationale organisaties buiten 

parlementaire controle, waarin juridisch bindende afspraken worden gemaakt die in of 

vanuit 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 het 

digitale tijdperk. 

 

8. In de kern leggen al deze onderwerpen een stelsel van een verdraaide overheid en verdraaide 

organisaties als ketenpartners bloot. Organisaties zijn 'verdraaid' als de natuurlijke principes van 

organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht 

tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken 

eenvoudig 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 en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Veel van deze informatie is in 2020 en 2021 niet vanuit 

Nederland (de overheid en haar ketenpartners en stakeholders) gedeeld met de Europese 

Commissie, danwel is onderbelicht gebleven. Daarna stel ik de President van de Europese 

Commissie en de andere geadresseerden een viertal vragen in relatie tot de EU-verdragen en onze 

gedeelde Europese en feminiene waarden. Dan volgen samenvattende en afrondende 

beschouwingen.  

 

10. Als bijlage bij de brief aan Europa treft u aan mijn brief van 14 januari 2022 aan de Verenigde 

Naties. In Geneve, Zwitersland, wordt op dit moment de vergadering gehouden van de CRC van 

de Verenigde Naties - Convention on the Rights of the Child, 89th Session (17 Jan 2022 - 11 Feb 

 
4 https://verdraaideorganisaties.nl/ 

https://verdraaideorganisaties.nl/
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2022),5 over Kroatië, Cuba, Cyprus, Djibouti, Griekenland, Kiribati, Madagascar, Nederland en 

Somalië. Meerdere (verdraaide) NGO’s en overheidsinstanties hebben de VN  desgevraagd van 

informatie voorzien over de situatie van kinderrechten. Alleen al de Nederlandse jeugdzorg telde 

109 organisaties en stakeholders als ondertekenaars (Kinderrechtencollectief). Geen van hen heeft 

de (aard en de omvang van de) misstanden en mensenrechtenschendingen binnen de 

Nederlandse jeugdzorg transparant gemaakt. 

 

11. Verder zend ik u hierbij de link naar het filmpje van de uithuisplaatsing van de 5-jarige Jean op 12 

november 2021 https://www.youtube.com/watch?v=9kQ1TI4biKI. Als moeder van vier kinderen, 

vrouw, echtgenote, doctor in de rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, oud-advocate en 

oprichtster van de eerste online rechtbank e-Court, en burger van Nederland en Europa, die vanuit 

mijn geloof en mijn vrouwelijke en Europese waarden mijn leven als ‘law abiding citizen’ probeer 

vorm te geven, vind ik het moeilijk om dit filmpje te bekijken en beluisteren. Dit is echter noodzakelijk  

om 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 gevaar 

niet op een minder schadelijke manier kan worden weggenomen), maar dat een jongetje wordt 

afgevoerd, dat thuis gelukkig is, geworteld en goed gehecht is en zich verzet en vastklampt en 

smeekt om niet meegenomen te worden en er geen enkele ernstige, acute bedreiging is voor zijn 

ontwikkeling. De Nederlandse Staat zette in dit geval maar liefst 4 politiebussen in en 12 politie 

agenten. U ziet dat er niemand aanwezig was met enige pedagogische ervaring om het kind op te 

vangen gedurende dit traumatische gebeuren. Dit kind zal met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid nog jarenlang voor financieel gewin in een pleeggezin of instelling worden 

vastgehouden, verstrikt in een web van ondeugdelijke dossiervorming, en zijn terugkeer zal 

onmogelijk worden gemaakt. Helaas worden ouders die dit soort beelden verspreiden slachtoffer 

van verdere repressie en strafmaatregelen. 

 

13. Tot zover mijn toelichting. Omwille van de transparantie vermeld ik dat ik kandidaat 

gemeenteraadslid ben voor de ChristenUnie Amstelveen op plaats 3 van de lijst. Net als 

Amstelveen, zal ook uw gemeente aan de laatste vergaderronde voor de verkiezingen bezig zijn, 

en eisen de lokale verkiezingscampagnes veel aandacht op. Daardoor zullen deze stukken 

mogelijk onvoldoende aandacht krijgen.  

 

14. Daarom wil ik u wijzen op het belang van deze stukken. De onnodige, onrechtmatige 

uithuisplaatsingen en andere vormen van onnodige, onrechtmatige Staatsinterventies en 

Staatstoezicht, zijn onderdeel van de vaste werkwijze binnen het Nederlandse systeem, en 

kwalificeren daarmee als “een handeling die onderdeel is van een wijdverbreide of stelselmatige 

aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval” als bedoeld in artikel 7 Statuut 

van 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, maar 

zichzelf ketenpartner noemt en hieraan meewerkt, maakt de situatie alleen nog maar erger. Dit zijn 

misdaden tegen de menselijkheid, waarvoor alle medeplegers en medeplichtigen, inclusief de 

leden van de colleges van B&W en de gemeenteraden zich ook persoonlijk zullen hebben te 

verantwoorden. Deze misdaden verjaren niet en de Nederlandse rechtspraak – die zich ook heeft 

te verantwoorden – zal niet het instituut zijn die hierover zal oordelen.  

  

  

 
5 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1400&Lang=en  

https://www.youtube.com/watch?v=9kQ1TI4biKI
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.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 de 

gemeenteraad en/of de fracties; 

 

16. Ik verheug mij erop om in de nabije toekomst vanuit de nieuwe rol, samen met gemeenteraadsleden 

uit het hele land, te werken aan herstel van het vertrouwen in het openbaar bestuur, herstel van de 

democratische rechtsstaat, bescherming van de menselijke waardigheid en mensenrechten. Wij 

zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht de misstanden en het ongekende onrecht 

zonder verder uitstel te beëindigen.  

 

17. Mochten er nog vragen zijn of u wenst een verdere toelichting, dan ben ik daartoe bereid. Uiteraard 

heb ik er geen bezwaar tegen indien u mijn gegevens verder deelt of deze brief met bijlagen verder 

wilt verspreiden. Integendeel.  

 

18. Graag van u vernemend. 

 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Mr. dr. Henriette W.R. Nakad-Weststrate, human rights advocate 
 
 
 
Een kopie van deze brief wordt ook naar een aantal belanghebbenden bij het debat gestuurd. 
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“When will our consciences grow so tender that we will act to prevent human misery 

 rather than avenge it?” 
~Eleanor Roosevelt 

 
 
 
 
Uw referentie: Targeted stakeholders consultation Rule of Law Report NL 2022 
 

 
Amstelveen, 21 januari 2022 

 
 
Geachte mevrouw Von der Leyen en mevrouw Metsola, geachte heer Michel, 
 
 

1. Op 24 januari 2022 eindigt de periode waarin stakeholders hun input kunnen geven over de stand 

van de Nederlandse rechtsstaat.1 In de afgelopen twee jaar heb ik u van tijd tot tijd al geïnformeerd. 

Vandaag zend ik u een formele bijdrage in uw consultatieproces. Graag verzoek ik u de eerdere 

reeds verzonden informatie als hier herhaald en ingelast te beschouwen.  

 

 
1 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-
mechanism/2022-rule-law-report_en  

Aan:  

De President van de Europese Commissie 

Mw. U. von der Leyen 

Per e-mail: ec-president-vdl@ec.europa.eu  

rule-of-law-network@ec.europa.eu  

 

De President van het Europese Parlement 

Mw. R. Metsola 

Per e-mail: roberta.metsola@europarl.europa.eu 

 

De President van de Europese Raad 

De heer C. Michel 

Per e-mail: press.president@consilium.europa.eu  

Simonetta.Cook@consilium.europa.eu 

 

Cc:  

F4F, Fit for Future platform 

Per e-mail: SG-F4F@ec.europa.eu 

 

Directorate C: Grondrechten en rechtstaat  

Unit C.2: Beleid Grondrechten  

T.a.v. mw. Georgia Georgiadou  

Vervangend Hoofd van de Unit 

Per mail: JUST-C2-CHARTE@ec.europa.eu  
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Achtergrond en doel consultatie 

2. Blijkens de informatie verzoekt de Commissie belanghebbenden om via deze gerichte raadpleging 

schriftelijke bijdragen aan het verslag te leveren. Het doel is de beoordeling van de Commissie te 

voeden met feitelijke informatie over de ontwikkelingen ter plaatse in de lidstaten. Uw 

Doeldoelorganisaties zijn organisaties die zich bezighouden met kwesties in verband met de 

rechtsstaat, met name in verband met rechtsstelsels, corruptie, pluralisme in de media en checks 

and balances, zoals a) Europese netwerken en verenigingen b) NGO's/maatschappelijke 

organisaties c) nationale verenigingen (bijv. rechtersverenigingen, journalistenfederaties, enz.) d) 

andere relevante belanghebbenden. 

 

3. Ik verzoek u mijn bijdrage aan te merken als een bijdrage onder d): andere relevante 

belanghebbenden. 
“Our goal today must be to act on young people's concerns. This is what we are doing in Europe. I want 

2022 to be the European Year of Youth. To honour, support and engage with young people: To make 

them central to all European Union policies – social, digital, or climate.” 

“This year we presented the EU Strategy on the Rights of the Child: To protect, promote and fulfil basic 

rights of young people. To improve quality education at home and abroad. I join the Secretary-General's 

call to all leaders, to step up pledges and commitments.  

To fill the funding gap – widened by COVID-19.”2  

 

4. Ik spreek op eigen titel als oud-advocate, doctor in de rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, 

oprichtster van de eerste online rechtbank e-Court (www.e-court.nl), echtgenote, vrouw en moeder 

van vier kinderen, als Nederlandse en Europees burger, maar beschouw mijzelf als lid van een 

informele lobby-organisatie van bezorgde burgers, dissidenten, klokkenluiders en slachtoffers van 

de bestuurscultuur en de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse Staat namens wie ik deze bijdrage 

mede indien.3  

 

5. De informatie gaat vooral over de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse jeugdzorg, maar ook over 

andere domeinen en de bestuurscultuur in het algemeen. Deze geven aanleiding tot ernstige 

bezorgdheid. In deze brief presenteer ik u bepaalde informatie hierover, vanuit onze gedeelde 

vrouwelijke en Europese waarden. 

 
Digital technology is changing people’s lives. The EU’s digital strategy aims to make this transformation 

work for people and businesses, while helping to achieve its target of a climate-neutral Europe by 

2050.The Commission is determined to make this Europe's “Digital Decade”. Europe must now 

strengthen its digital sovereignty and set standards, rather than following those of others – with a clear 

focus on data, technology, and infrastructure.4 

 

“Digitaal Europa 

De COVID-19-pandemie heeft ons geleerd dat digitale technologieën vandaag meer dan ooit 

essentieel zijn. Dankzij digitale oplossingen kunnen de Europeanen met elkaar in contact komen, werken 

en een medische behandeling krijgen. 

Digitalisering biedt tal van voordelen door: 

• het scheppen van nieuwe banen 

• het stimuleren van nieuwe vaardigheden 

• het ontwikkelen van nieuwe markten 

• het versterken van het concurrentievermogen van de EU 

De digitale transitie is essentieel voor de strategische autonomie van de EU en voor de verwezenlijking 

van de Europese klimaatdoelstellingen. 

 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_6662 
3 https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=1334  
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en 

 

http://www.e-court.nl/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_6662
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=1334
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
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De EU-lidstaten steunen een digitalisering waarbij de mens centraal staat en de waarden en 

grondrechten van de EU worden geëerbiedigd en gehandhaafd.”5 

 
“Cruciale sectoren zoals vervoer, energie, gezondheid en financiën worden steeds afhankelijker van 

digitale technologieën. De digitalisering biedt volop kansen en ook oplossingen voor problemen – zeker 

in coronatijden – maar stelt de economie en de samenleving ook bloot aan cyberdreigingen.”6 

 
Rule of law reports NL 2020 en 2021 

6. Volgens eerdere rapporten  over de Nederlandse rechtsstaat (2020/2021), waarover schijnbaar 

uitsluitend doelorganisaties onder a) t/m c) u hadden voorzien van informatie, heeft Nederland een 

stevige reputatie als een sterk rechtsstaatland, wat tot uiting komt in de openingszin (2020 en 

2021): "Het Nederlandse rechtsstelsel wordt gekenmerkt door een hoog niveau van gepercipieerde 

rechterlijke onafhankelijkheid en bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de rechtspraak." Den 

Haag wordt beschouwd als de internationale hoofdstad van vrede en recht (Vredespaleis, 

Internationaal Strafhof, enz.). 

 

7. In Nederland is helaas niets wat het lijkt. Er is een grote kloof tussen perceptie en werkelijkheid. 

 

Huidige situatie (algemeen) 

8. De Nederlandse parlementaire democratie heeft van oudsher het fundament in het (Christelijke) 

geloof dat mensen de opdracht hebben om vreedzaam samen te leven, een samenleving te vormen 

waarin zij omzien naar elkaar en waarbij iedereen erbij mag horen. Het zou in onze  samenleving 

om veel meer moeten gaan dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en 

naastenliefde en welvaart en welzijn voor ons allemaal. Daarbij is het cruciaal dat de overheid zich 

bescheiden, barmhartig en dienend opstelt. Nederlandse burgers willen geen samenleving waarin 

ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om 

zelf verantwoordelijkheid te nemen, vanuit naastenliefde. Wij willen een bescheiden overheid, die 

ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen en die de menselijke waardigheid 

beschermt, door voorwaarden te scheppen waardoor de grondrechten tot bloei komen. We willen 

een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen, 

en waarin welvaart en overvloed gedeeld worden vanuit de goede zorg voor onze planeet, planten 

en dieren. Dit is het uitgangspunt lokaal, provinciaal, landelijk en Europees. Daarnaast is het ook 

praktisch om ons goed te organiseren (wegen, fabrieken, etc.) want de som der delen is groter dan 

het geheel. 

 

9. Helaas zijn wij in de afgelopen periode verder van onze idealen afgeraakt. Er zijn twee 

fundamentele problemen die dringend een oplossing behoeven: 

1. Het vertrouwen van de burger in de Nederlandse overheid is (verder) gedaald, als gevolg van 

inbreuken op beginselen van de rechtsstaat, misstanden en ongekend onrecht in de 

uitvoeringspraktijk. De verantwoordelijken zijn niet (strafrechtelijk) ter verantwoording 

geroepen, maar gedisculpeerd en hebben na hun aftreden doorgeregeerd, eerst demissionair 

en nu in kabinet Rutte IV, daarbij telkens achtervolgd door nieuwe schandalen. Er is sprake 

van een angst- en zwijgcultuur (Rutte Doctrine), en een afstraffings- en beloningsstructuur. 

2. Wij zijn twee jaar lang gevangen geweest in een coronabeleid, waarin een repressieve 

overheid tegenover zijn burgers kwam te staan en die dwingend de meest onzinnige 

maatregelen met dwang doorvoerde, voor een pandemie die nooit heeft bestaan. Dit beleid  

heeft geleid tot angst en tweedeling binnen families, kerken, in gemeenten, op de werkvloer 

en in de maatschappij. Voor het eerst sinds WW2 was er een avondklok.  

Het middel (het beleid) is erger geweest dan de kwaal (risico van corona). Er is geen enkele 

consideratie voor de nadelen van het beleid (uitgestelde operaties, faillissementen, verlies 

 
5 https://www.consilium.europa.eu/nl/topics/digital-europe/ 
6 https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/cybersecurity/ 

https://www.consilium.europa.eu/nl/topics/digital-europe/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/cybersecurity/
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werkgelegenheid, bijwerkingen). Het resultaat is een totale sociale, maatschappelijke en 

economische ontwrichting.  

Daar komt bij dat het beleid is gemaakt en opgelegd door organisaties zoals het WEF en 

WHO, buiten elke vorm van democratische controle, en waarbij de belangen van een aantal 

mensen en organisaties boven het algemeen belang zijn gesteld hetgeen heeft geleid tot 

misinformatie en eenzijdige (angst)verhalen.  

De Europese Commissie heeft daarbij zelf een beslissende rol gespeeld, bijvoorbeeld door 

haar beleid van vaccinatiebereidheid, waardoor relevante informatie verborgen is gehouden 

voor het publiek (contracten met farmaceuten, correspondentie via mails en whatsapp, etc.).  

Er is een begin te maken met een digitaal surveillance systeem in de vorm van een EU-

paspoort (3G), wat aan de bevolking is verkocht als ‘handig om vrij te reizen’, maar in de 

praktijk bedoeld is te functioneren als een social credit system. Alles wijst erop dat de belangen 

van de zakelijke lobby boven die van de Europese burgers zijn gesteld, en dat de 

voorbereidingen van de pandemie al jaren eerder zijn begonnen. 

 

10. Al in 2003 is in Nederland geconstateerd dat de overheid in eerdere decennia steeds vaker 

belandde in de rol van «albedil» die eigenhandig alle kleine en grote problemen in de samenleving 

moest en wilde oplossen. Dat is destijds geleidelijk gebeurd, vaak met goede bedoelingen, maar 

de overheid heeft daarmee tegelijk het eigen tekortschieten over zichzelf afgeroepen. Want almaar 

meer en gedetailleerdere regels, meer ambtenaren, meer toezichthouders, meer politie en meer 

rechters is uiteindelijk geen oplossing. Dat is inmiddels, in 2022, ook wel gebleken. De Nederlandse 

en Europese overheid lijkt te zijn vergeten dat zij een belangrijke, maar ook een begrensde taak 

heeft. Mensenrechten dienen te allen tijde worden beschermd, en het inleveren daarvan mag niet 

met overheidsmacht worden afgedwongen. Ze zijn een zaak van ons hart. De bescherming van de 

democratische rechtsstaat begint bij degenen aan wie de macht is toevertrouwd, lokaal, 

provinciaal, landelijk en Europees. 

 

11. Helaas heeft sinds de privatisering van de jaren 1990 zich in Nederland steeds meer een model 

afgetekend waarbij de overheid verdienmodellen creëert en/of toestaat, waarbij commerciële 

bedrijven geld mogen verdienen op de bevolking als cashcow, of nog erger: geld verdienen door 

menselijk leed te veroorzaken. Daarbij worden geen oplossingen geboden, maar mensen worden 

in dat beleid gevangen gehouden. Dit soort verdienmodellen bestaat bij de gratie van 

mensenrechtenschendingen en tirannie. In 20 jaar tijd zijn veel mensen hierdoor in een situatie 

beland van onvrijheid en menselijk leed. Bij geen enkele instantie vinden zij evenwel gehoor, zelfs 

niet bij de Ombudsman en zelfs niet bij de rechter. 

 

Parlementaire democratie: diversiteit in denken 

12. Een parlementaire democratie wordt gekenmerkt door diversiteit in denken en meningen. De macht 

berust bij de meerderheid, maar wel onder de premisse dat hij rekening houdt met de minderheid 

en ook de mensenrechten van de minderheid beschermt. Een dictatuur wordt gekenmerkt doordat 

de heersende macht zijn wil oplegt aan het volk. Er is nagenoeg geen ruimte voor afwijkende 

meningen. Er geldt een angst- en zwijgcultuur, met een afstraffings- en beloningscultuur. 

Ongeacht de diversiteit in de samenstelling van parlementen en regeringen (etnische afkomst, 

gender, etc.) is het doorslaggevend of er ruimte is voor het vrije debat, en of de rechten van de 

minderheid worden gerespecteerd. 

 

13. In deze context kan de oproep van de VN van 20 januari 2022 niet uitsluitend worden worden 

geïnterpreteerd als een oproep tegen discriminatie van mensen met een andere huidskleur, 

afkomst of geslacht. Ook een roep tot vreedzaam verzet, tot burgerlijke ongehoorzaamheid, tegen 

de uitholling van de rechtsstaat verdient bescherming.7  

 
7 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1005976021/tumult-in-de-kamer-coronadebat-geschorst-om-inbreng-fv-d  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1005976021/tumult-in-de-kamer-coronadebat-geschorst-om-inbreng-fv-d
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Vermenging onder- en bovenwereld/verdraaide organisaties 

14. De input van de afgelopen twee jaar (2020/2021) van de zijde van a) Europese netwerken en 

verenigingen b) NGO's/maatschappelijke organisaties c) nationale verenigingen (bijv. 

rechtersverenigingen, journalistenfederaties, is in zichzelf een bewijs dat Nederland een compleet 

verdraaid land is geworden, met verdraaide Europese en landelijke netwerken en verenigingen,  

NGO’s/maatschappelijke organisaties, en verdraaide nationale verenigingen. Organisaties zijn 

'verdraaid' als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van 

on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de 

organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en 

presteren daarmee enorm veel beter (Bron: https://verdraaideorganisaties.nl/).  

 

15. Verdraaide organisaties die structureel mensenrechten schenden en zich schuldig maken aan 

geweld en terreur tegen de eigen bevolking, maar die de schone schijn ophouden en vervolgens 

de bevolking oproepen tot fatsoen, behoren geen plaats te hebben in een rechtsstaat. Bij gebreke 

van checks en balances hebben de verdraaide organisaties het bestuur overgenomen. De leiding 

is daarbij in handen van mensen die geen geweten en/of gevoel hebben, althans die parkeren 

terwijl zij handelingen plegen die schadelijk zijn voor de economie, de bevolking en het land.  

 

16. Psychologen spreken in dit verband van structuren die door narcistische en psychopatische 

mensen worden aangestuurd. Zij hebben geen of weinig empathische gevoelens en geen geweten, 

en dat maakt het interessant voor hen te bezien met welke misdrijven zij kunnen wegkomen. Zij 

hebben geen of weinig interesse in het dienen van hun medemens, anders dan de schijn van een 

democratie hoog houden. Zij willen slechts hun macht consolideren en uitbreiden om andere te 

onderdrukken. Binnen de structuur geldt een erecode, de Omerta. 

  

Ondermijning vanuit de Nederlandse Staat (verdraaide overheid) 

17. De Nederlandse Staat is als verdraaide overheid, degene die de Nederlandse rechtsstaat zelf het 

meeste ondermijnt. De Staat wordt hierin gesteund door aan de Staat gelieerde 

organisaties/NGO’s die eveneens verdraaid zijn. Ik beperk mij tot een aantal in het oog springende 

gebieden.  

 

18. Politie. De afgelopen jaren is Nederland opgeschrikt door het ene na het andere schandaal binnen 

de Nederlandse politie. Dit gaat van appgroepen met een cultuur van discriminatie, fascisme en 

andere ongepaste uitingen tot aan betrokkenheid bij ernstige vormen van mensenhandel (kinderen 

uit huis plaatsen in de jeugdzorg, zie hierna), en medewerking verlenen aan een landelijke 

geheime politiedienst, het LET-JB, die door jeugdzorg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

in 2013 is opgericht. De heer Melzer van de VN heeft informatie gevraagd over het (excessieve) 

geweld bij de inzet van (Nederlandse en Europese, Eurogendfor) politiediensten, in uniform en 

undercover, bij coronademonstraties. Er zijn voorbeelden zoals een waterkanon op korte afstand 

op het gezicht gericht, slaan met stokken op vreedzame demonstranten, inzet van politiehonden 

waar dat onnodig is, schieten met scherp op vreedzame demonstranten (een dode en een man in 

https://verdraaideorganisaties.nl/
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de buik geschoten), het drijven van een menigte naar de politie als geweld, de inzet van 

zogenaamde Romeo’s voor relletjes en het neerleggen van bakstenen die daarbij gebruikt kunnen 

worden.8 Gelet op de zorgen over de politie, is nader onderzoek dringend gewenst op terreinen 

van mensenhandel, drugshandel, seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. Samen met het OM 

construeert de politie valse aangiftes tegen klokkenluiders en dissidenten. De rechterlijke macht 

staat deze vorm van criminalisering toe en organiseert de veroordeling.  

 

19. Mensenhandel. Jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdhulp is mensenhandel, wanneer kinderen 

onder toezicht worden gesteld of uit huis geplaatst worden in een systeem onder invloed van 

perverse financiële prikkels op basis van ondeugdelijke dossiers, ongefundeerde zorgen, 

misdiagnoses en valse beschuldigingen aan ouders, al dan niet via de jeugdrechter. 

Uithuisplaatsing is een uiterste middel, wat pas mag worden toegepast als is vastgesteld dat minder 

ingrijpende interventies – bij voorkeur in het eigen sociale netwerk – uitgesloten zijn. Kinderen 

horen bij hun ouders, biologisch, psychologisch, sociaal. Het is on-natuurlijk om zonder goede 

redenen kinderen weg te halen, en vervolgens valse gronden blijven verzinnen om het kind daarin 

te houden. Dit is ook zeer schadelijk. Binnen jeugdzorg worden kinderen aan geweld blootgesteld, 

al tientallen jaren (Commissie De Winter 1945 – 2019, zie ook websites van slachtoffers9). Het is 

on-natuurlijk om op valse gronden kinderen onder staatstoezicht te plaatsen, als dat toezicht 

schade toebrengt aan een gezin. De Nederlandse politie speelt een cruciale rol bij de kinderhandel, 

door met organisaties als Veilig Thuis huisbezoeken af te leggen en casus te construeren (autisme 

wordt dan kindermishandeling en verwaarlozing), en de kinderen (van alle leeftijden) met dwang 

uit huis te halen (ook ’s nachts worden zij van hun bed gelicht, in pyjamaatje; ook als zij in bad 

zitten met hun naakte moeder nemen de agenten de kinderen mee; van jonge meisjes worden de 

baby’s tussen de benen meegenomen uit het ziekenhuis). Maar ook door aangiftes over 

aanranding en verkrachting bij pleegouders en instellingen niet in behandeling te nemen of niet 

serieus te vervolgen, en door mondige ouders te intimideren door onverwachte bezoeken aan huis, 

in de straat of bij de rechtbank. De rechterlijke macht speelt een cruciale rol bij de kinderhandel 

door leugens en valse dossiers aan de basis te leggen van beschikkingen, die vrijwel zonder 

uitzondering in het voordeel zijn van jeugdzorg, zonder de regels van een behoorlijk proces toe te 

passen (stelplicht en bewijslast/precedentwerking jurisprudentie, naleving wetten en regels). Er zijn 

voorbeelden waarin rechters zelfstandig wetten in formele zin schenden om de kinderen te 

behouden voor jeugdzorg, in die enkele gevallen dat jeugdzorg toch instemt met een traject voor 

terugplaatsing. Er is een illegale praktijk gegroeid, een praktijk zonder wettelijke grondslag, 

waarbij ouders via bedreiging en dwaling worden aangezet om ‘vrijwillig’ in te stemmen met 

toezicht en/of uithuisplaatsing. Jeugdzorg is een staat in een staat. Door discriminatie worden ook 

burgers met andere nationaliteiten hiervan slachtoffer. Kunnen de kinderen in nood uit de greep 

van de Nederlandse Staat geholpen worden via het European Child Guarantee?10 

 

20. Moderne schuldslavernij, waarbij mensen al dan niet door hun eigen beslissingen of 

gebeurtenissen van buitenaf (onverstandige aankopen, echtscheiding, ziekte, verlies van werk, 

etc.) in een commercieel systeem van inning en verhandeling van vorderingen terecht 

komen, en daar met torenhoge kostenstapelingen worden geconfronteerd, en vervolgens de 

schuldhulpverlening worden ingedreven, en daar vervolgens geconfronteerd worden met extra 

kosten maar geen hulp. Zij worden onderdeel van een systeem onder invloed van perverse 

financiële prikkels en op basis van onbarmhartige mechanismes, waar zij al dan niet via de 

kantonrechter, de rest van hun leven niet meer uitkomen. Vaak zijn rente en kosten hoger dan de 

 
8 https://bpoc2020.nl/; https://maeslaw.nl/blog/aangifte-malieveld-update 
9 https://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2013/06/de-goede-bedoelingen-van-jeugdzorg.html?m=1; 
https://www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie.htm; http://advocatencomite.nl/index.html  
10 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-
need-council-agrees-european-child-
guarantee/#:~:text=The%20Council%20today%20adopted%20a%20recommendation%20establishing%20a,by%
20combating%20child%20poverty%20and%20fostering%20equal%20opportunities.  

https://bpoc2020.nl/;%20https:/maeslaw.nl/blog/aangifte-malieveld-update
https://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2013/06/de-goede-bedoelingen-van-jeugdzorg.html?m=1
https://www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie.htm
http://advocatencomite.nl/index.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/#:~:text=The%20Council%20today%20adopted%20a%20recommendation%20establishing%20a,by%20combating%20child%20poverty%20and%20fostering%20equal%20opportunities
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/#:~:text=The%20Council%20today%20adopted%20a%20recommendation%20establishing%20a,by%20combating%20child%20poverty%20and%20fostering%20equal%20opportunities
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/#:~:text=The%20Council%20today%20adopted%20a%20recommendation%20establishing%20a,by%20combating%20child%20poverty%20and%20fostering%20equal%20opportunities
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/#:~:text=The%20Council%20today%20adopted%20a%20recommendation%20establishing%20a,by%20combating%20child%20poverty%20and%20fostering%20equal%20opportunities
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aflossingscapaciteit. Het is on-natuurlijk om mensen een leven lang in armoede gevangen te 

houden als verdienmodel voor commerciële deurwaarders en budgetcoaches en 

schuldhulpverleners, etc. en de slachtoffers alle inkomsten af te nemen, zonder hen te helpen 

aan de armoede te ontsnappen. Het systeem is zo ingericht dat de kostenstapelingen een 

levenslange armoede in de marge van de maatschappij garanderen. Daar staat tegenover dat de 

overheid niet ingrijpt, althans onvoldoende, tegen fraudeurs. De Nederlandse incasso-industrie is 

een staat in een staat. Het initiatief e-Court, die een eerste wezenlijke stap zette in de bestrijding 

van schuldslavernij, werd neergehaald door de overheid (zie hierna). 

 

21. Aan de Nederlandse inspanningen in het buitenland zal het niet liggen. Her Majesty Queen Máxima 

of the Netherlands has served as the United Nations Secretary-General’s Special Advocate for 

Inclusive Finance for Development (UNSGSA) since 2009.11 In een toespraak van 2010 gaf zij aan 

wat Financiële inclusie voor haar betekende: “To me, financial inclusion means universal access, 

at a reasonable cost, to a wide range of financial services, provided by a variety of sound and 

sustainable institutions. Both for individuals and small and medium-sized enterprises, which are 

often the engines of growth in local and national economies. This agenda is obviously much broader 

than microcredit alone. It includes savings accounts, insurance, payment services, pension plans, 

remittance facilities and all other services that can help people generate income, build assets, 

manage cash flow, invest in opportunities and protect themselves from unexpected setbacks. 

Moreover, microfinance, SME finance and other areas of finance are part of the same continuum, 

rather than separate, coexisting silos.”12 

 

22. Belastingparadijs en financiële fraude. Ongeveer 12.400 brievenbusfirma’s en 

doorstroomvennootschapen hadden in 2019 een balanstotaal van EUR 4,500 miljard; dat is 

5,5 keer de omvang van de totale Nederlandse economie. Illegale geldstromen binnen 

Nederland of door Nederland heen hebben maatschappelijke gevolgen. Criminelen gebruiken 

vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. De schandalen rond de landsadvocaat 

Pels Rijcken hebben een topje van de ijsberg zichtbaar gemaakt. Ministers Kaag en Hoekstra zijn 

geadviseerd over offshore rekeningen door de landsadvocaat. De Amsterdamse Zuid-As heeft hier 

veel werkgelegenheid aan. Via Schiphol en de Amsterdamse en Rotterdamse havens komt drugs 

het land in; dit zijn aanvoerpunten die voor criminele activiteiten, zoals drugssmokkel en 

mensensmokkel, waarmee grote sommen zwart geld gemoeid zijn. De Nederlandse staat 

ondermijnt hiermee de rechtsorde in andere lidstaten. 

 

23. Datahandel en datalekken. De Nederlandse overheden delen achter de schermen 

persoonsgegevens van burgers. Er zijn organisaties als RIEC en LIEC. Er worden data verhandeld 

met commerciële organisaties. Er zijn daarbij allerlei methoden van vroegsignalering en preventie, 

meld- en kliksystemen, waardoor onbetrouwbare informatie aan de basis staat van verder 

overheidsoptreden. De overheid houdt (illegale) zwarte lijsten bij van mogelijke fraudeurs. Het 

parlement is bevreesd voor de uitkomsten van onderzoek naar andere zwarte lijsten, zoals gewone 

burgers, klokkenluiders, dissidenten. Omgekeerd worden verzoeken uit hoofde van de Wet 

Openbaarheid Bestuur veelal afgewezen, er wordt nietszeggend op gereageerd en speciale 

software wordt gebruikt om (relevante) informatie weg te lakken. Digitaal en telefoonverkeer van 

alle burgers kan worden afgeluisterd/ingezien, zelfs van advocaten. Er wordt informatie gelekt 

waardoor advocaten en kroongetuigen zich bedreigd voelen. Een bekend gezegd is: In een 

rechtsstaat weet de burger alles van de overheid; in een dictatuur weet de overheid alles van de 

burger. Naar deze maatstaf is Nederland een dictatuur. 

 

24. Klimaat en afvalverwerking is van oudsher een problematisch dossier, waarin zorgen zijn over 

verwevenheid tussen boven- en onderwereld. Er zijn gevallen bekend waarin afvalverwerkers 

 
11 https://www.unsgsa.org/the-unsgsa  
12 https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2010/03/25/toespraak-van-prinses-maxima-als-special-
advocate-van-vn-secretaris-generaal-ban-ki-moon-aan-de-state-of  

https://www.unsgsa.org/the-unsgsa
https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2010/03/25/toespraak-van-prinses-maxima-als-special-advocate-van-vn-secretaris-generaal-ban-ki-moon-aan-de-state-of
https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2010/03/25/toespraak-van-prinses-maxima-als-special-advocate-van-vn-secretaris-generaal-ban-ki-moon-aan-de-state-of
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milieudelicten plegen, en nog steeds is er zijn ook structurele problemen die vanuit de overheid 

aangepakt behoren te worden, zoals lege vliegtuigen van en naar Schiphol om geen slots te 

verliezen, maar die mogelijk ook gebruikt worden voor chemtrails, het verspreiden van giftige 

stoffen die zeer schadelijk zijn voor de planeet en alles wat daarop leeft, en de fabricage van 

goedkope, maar zeer vervuilende stookolie voor de scheepvaart als sluipweg om van afval 

af te komen (welk afval uit binnen- en buitenland afkomstig is). Plastic rietjes zijn uit de EU 

verbannen, om plaats te maken voor plastic testkits voor Corona (advies 2 keer per week). 

Batterijen die worden ingezameld, werden in het verleden nog wel eens gedumpt of naar India 

verscheept, waar kleine kinderen deze uit elkaar konden halen. Nederlanders krijgen op dit moment 

veel informatie over afvalscheiding en afvalvermindering, maar zij weten niet wat er met het 

opgehaalde afval gebeurt en hoeveel geld daarmee wordt verdiend en door wie en in hoeverre 

daar enige belasting in Nederland over wordt betaald.  

 

25. WEF. Nederland participeert in ten minste acht projecten van het WEF. Van de vergaderingen 

tussen politici en WEF worden geen aantekeningen gemaakt. Er worden wel juridisch bindende 

overeenkomsten gesloten. De relatie tussen Nederland en het WEF is ondoorzichtig en staat buiten 

elke parlementaire controle. Het WEF is een kleine multinational, met ruim 300 miljoen euro aan 

inkomsten. Van de inkomsten is 20 miljoen euro overheidssubsidie. De rest komt binnen via grote 

bedrijven. Voor de WHO en andere organisaties gelden vergelijkbare zorgen. Beleid wordt door 

private organisaties op wereldniveau gemaakt en opgelegd aan landen, buiten elke democratische 

structuur. Constante angstverhalen (zure regen, atoomoorlog, oorlogen, HIV, watertekort, zika-

mug, coronavirus, klimaat) leiden wereldwijd tot angst, waarmee een basis wordt gecreëerd om 

enorme sommen belastinggeld over te hevelen naar de bedrijven en organisaties die het probleem 

gepresenteerd c.q. gefabriceerd hebben. Bij Corona is sprake geweest van misinformatie vanuit 

de overheden en van misleiding. Er zijn veel overeenkomsten met de werkwijze van de 

Nederlandse jeugdzorg (het creëren van verdienmodellen via misinformatie en angst, onder invloed 

van perverse financiële prikkels).  

Vanwege afspraken tussen het WEF, maar ook het WHO, en de onduidelijkheid daarover voor de 

meest ingrijpende en ontwrichtende maatregelen, worden het vertrouwen in de overheid en 

mechanismes van democratische controle nog verder uitgehold. 

In zekere zin geldt dit ook voor de VN, die recent een rapport publiceerde over ‘human genome 

editing’13 waar opnieuw gepleit wordt voor supranationale machtsconcentratie, buiten 

parlementaire controle om, maar geen enkele garantie wordt geboden dat de mensenrechten 

worden beschermd in plaats van dat er wordt gearbitreerd tussen de rechtsstelsels en de deur 

wordt opengezet naar de mogelijkheid van misbruik (via baby farms in de Oekraïne en organ 

harvesting in China (van de - baby’s van – Oeigoeren of experimenten in Afrikaanse landen), waar 

de Europese belastingbetaler geen weet van heeft. 

 

26. Media. De reguliere media staan onder strikte regie en controle van de Nederlandse overheid, en 

dient het (verdraaide) beleid. Hiermee mist een belangrijke pijler voor externe verantwoording en 

controle in de rechtsstaat. Nederlandse  Media worden ook ingezet voor reputationele aanvallen 

op klokkenluiders en dissidenten. Het Coronabeleid maakt zichtbaar hoe gevaarlijk dit is. 

Nederlandse veteranen leggen uit op alternatieve kanalen dat zij de retoriek van het oude 

Joegoslavië herkennen (de val van Srebrenica), waar families die eerder generaties in vrede 

hadden samengeleefd onder invloed van staatspropaganda als vijanden tegenover elkaar kwamen 

te staan. Alternatieve journalisten die staan te filmen worden gearresteerd en gecriminaliseerd, en 

strafrechtelijk veroordeeld (voorbeelden: Eric Donk en Eline van ’t Noordende).  

 

27. Seksueel geweld. De Nederlandse maatschappij wordt overschaduwd door seksueel geweld. De 

overheid verspreidt uitsluitend informatie over huiselijk geweld. Echter, seksueel overschrijdend 

gedrag vindt achter de schermen, buiten het gezin, overal plaats, van de kinderopvang tot zwemles, 

 
13 https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240030060  

https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240030060
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van de turnbond tot en met talentenshows op televisie. De politie speelt daarbij een grote rol door 

klachten over seksueel geweld binnen de jeugdzorg niet in behandeling te nemen. De 

Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten mr. E.J. Henrichs noemde eind 2020 grooming 

en seks met een minderjarige door een advocaat een privé kwestie. Het bleek eerder al geen 

belemmering voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Een landelijk dagblad berichtte recent 

over een prostituée van 16 jaar in plaats van een over een meisje dat slachtoffer geworden was 

van kinderhandel/loverboys. Seksueel geweld wordt door de rechterlijke macht nauwelijks bestraft. 

In de jeugdzorg worden kinderen seksueel misbruikt en/of geprostitueerd.14 Het binnenlandse 

beleid rond seksueel geweld en ongeoorloofde ontvoeringen van kinderen door de jeugdzorg, staat 

diametraal tegenover de inspanningen die Nederland in het buitenland levert, terecht overigens, 

zoals bijvoorbeeld in 2014 bij de ontvoering van 276 meisjes door de organisatie Boko Haram in 

Nigeria die gehouden werden als seksslavinnen of verkocht zouden worden. In de media werd 

gesproken van massaontvoeringen, en het onvermogen van de Nigeriaanse overheid om  die te 

verijdelen of op te lossen.15 Ook voor de Argentijnse Dwaze Moeders heeft Nederland zich 

ingespannen.16 In eigen land zijn kinderen vogelvrij. De onthullingen over seksueel overschrijdend 

geweld achter de schermen van het programma The Voice of Holland in de afgelopen 10 jaar, door 

bekende Nederlanders, zonder dat daartegen werd opgetreden, werden in een halve dag meer 

dan 7 miljoen keer bekeken.17 Deze mediaverslaglegging leidde de aandacht af van de discussies 

in het Parlement over de invoering van een 2G-samenleving. 

 

28. Criminele afrekeningen en liquidaties. Op 21 juli 2021 is journalist Peter R. de Vries overleden 

nadat hij op klaarlichte dag vijf maal door het hoofd is geschoten. Nederland is vaker opgeschrikt 

door moorden op politici, een advocaat en journalisten. In mijn eigen woonplaats, Amstelveen, 

vonden de afgelopen jaren geregeld criminele liquidaties plaats, vaak op klaarlichte dag, recent op 

22 december 2021, direct naast een basisschool, de Roelof Venema school (Elsrijk). 

 

Rapport Venetië commissie 

29. Het rapport van de Commissie Venetië legt een aantal fundamentele zorgen bloot.18 Er is een 

zwakke parlementaire controle, er zijn weinig checks en balances. Nederland kent geen 

Constitutioneel Hof. Artikel 120 Grondwet verbiedt rechterlijke toetsing tegen de Grondwet. 

Controle van internationale verdragen ex artikel 94 Grondwet blijft in de praktijk achterwege. De 

rapporten van zelfreflectie van de rechterlijke macht tonen dat rechters geen rechtsbescherming 

bieden tegenover de Staat en haar ketenpartners.  

 

30. De commissie toont zich bezorgd over de bestuurscultuur. De bestuurscultuur laat zich m.i. steeds 

meer kenmerken door loyaliteit in plaats van controle, en door een angst- en zwijgcultuur, met een 

beloningsstructuur voor degenen die meewerken binnen het systeem en afstraffing en uitsluiting 

voor diegenen die dat onvoldoende doen. Strafrecht en tuchtrecht worden ingezet om dissidenten 

te criminaliseren en hun reputatie te vernietigen. Dit geldt voor de Trias Politica en alle 

ketenpartners en lagere overheden. 

 

31. De Commissie Venetië is niet ingegaan op de rol van Nederland bij het WEF, de WHO en de VN, 

en de mate waarin de democratische beginselen worden verruild voor bindende (privé) afspraken 

tussen politici en dergelijke organisaties. 

 

 
14 https://tpo.nl/2020/09/26/pedoseksuelen-kind-aan-huis-bij-jeugdinstellingen-in-friesland/  
15 https://www.nu.nl/buitenland/3767817/boko-haram-dreigt-ontvoerde-meisjes-te-verkopen.html  
16 https://www.amnesty.nl/encyclopedie/dwaze-moeders-argentinie  
17 https://www.metronieuws.nl/televisie/2022/01/7-miljoen-kijkers-boos-the-voice-hoe-verder/  
18 https://nltimes.nl/2021/10/12/netherlands-needs-better-political-culture-council-europe-childcare-allowance-
scandal; https://www.dutchnews.nl/news/2021/10/council-of-europe-slams-the-netherlands-over-benefit-scandal-
failings/  

https://tpo.nl/2020/09/26/pedoseksuelen-kind-aan-huis-bij-jeugdinstellingen-in-friesland/
https://www.nu.nl/buitenland/3767817/boko-haram-dreigt-ontvoerde-meisjes-te-verkopen.html
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/dwaze-moeders-argentinie
https://www.metronieuws.nl/televisie/2022/01/7-miljoen-kijkers-boos-the-voice-hoe-verder/
https://nltimes.nl/2021/10/12/netherlands-needs-better-political-culture-council-europe-childcare-allowance-scandal
https://nltimes.nl/2021/10/12/netherlands-needs-better-political-culture-council-europe-childcare-allowance-scandal
https://www.dutchnews.nl/news/2021/10/council-of-europe-slams-the-netherlands-over-benefit-scandal-failings/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/10/council-of-europe-slams-the-netherlands-over-benefit-scandal-failings/
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32. In een rechtsstaat moet de overheid zich houden aan wetten en verdragen, maar dit gebeurt door 

de verdraaide mentaliteit, structureel niet. Vanwege de loyaliteit en het gebrek aan controle is er 

nauwelijks ruimte voor zelfreflectie, en al helemaal niet voor zelfcorrectie. Vrijheid, rechtszekerheid 

en rechtsgelijkheid zijn niet gewaarborgd. Dit holt de sociale samenhang uit. Er is een 

(angst)cultuur gekweekt van wegkijken, en er – voor jezelf – het beste van maken in plaats van 

solidariteit. Dit is zodanig geïnternaliseerd dat waarom veel Nederlanders nog ‘best tevreden’ zijn 

over Nederland. 

 

33. Het Koninkrijk der Nederlanden respecteert al met al de menselijke waardigheid en de waarden 

van de Europese Unie niet. 

 

Eerdere zorgen 

34. Voor zover ik weet, zijn de zorgen van de Media Freedom Rapid Response van 2021 ten opzichte 

van andere lidstaten ook van toepassing op Nederland. Ik ben oprecht van mening dat het 

Nederlandse landenrapport van 2020/2021 als geheel niet de realiteit weerspiegelt van de diepte 

van de rechtsstaatcrisis in Nederland, noch hoe sterk de opzettelijke schending van de 

kernwaarden van de EU plaatsvindt, met name op het gebied van kinderrechten, moderne slavernij 

en het algehele gebrek aan rechtsbescherming jegens de staat.  

 

35. Dit, in combinatie met een eenzijdige, neerbuigende, onmenselijke behandeling van de Staat ten 

opzichte van burgers in de (dagelijkse) uitvoeringspraktijk (duidelijk geïllustreerd door het 

Kindertoeslagenschandaal, maar ook zichtbaar op vele andere gebieden zoals de incassobranche, 

en het Nederlandse jeugdzorgstelsel in het algemeen,  dat schijnbaar niet 42.000 maar 95.000 uit 

huis geplaatste kinderen telt, en 450.000 onder toezicht, maar mogelijk 900.000). De problemen 

worden onder meer veroorzaakt door diepgewortelde – zelfs gelegaliseerde – corruptie en een 

algeheel gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht binnen alle lagen van het bestuur, en 

de ketenpartners.   

 

36. Nederland is er desondanks tot op heden in geslaagd een positief beeld te schetsen van tal van 

onderwerpen zoals de rechterlijke onafhankelijkheid. De input voor de Rule of Law reports in 2020 

en 2021 werd gebaseerd op een (aantal) vragenlijst(en) onder gebruikers. Helaas voldoen deze 

naar alle waarschijnlijkheid niet aan de criteria van een betrouwbare en geldige peiling. De 

resultaten worden echter overgenomen in de verslagen over de rechtsstaat van de EU.  

(2020) Het niveau van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt de afgelopen jaren 

door de bevolking (77 % redelijk goed tot zeer goed) en door het bedrijfsleven (81 % redelijk 

goed tot zeer goed) consequent zeer hoog geacht.  

(2021): Het niveau van waargenomen onafhankelijkheid van de rechterlijke macht blijft zeer 

hoog. Van de bevolking vindt 77% de mate van onafhankelijkheid van rechtbanken en rechters 

'redelijk of zeer goed', evenals 82% van de bedrijven. 

 

37. Deze aanpak is vergelijkbaar met andere lijstjes waarop Nederland door de jaren heen hoog scoort, 

bijvoorbeeld een vijfde plaats, op de  World Justice Project Rule of Law Index.19 The WJP is a 

multinational, an independent, multidisciplinary organization working to advance the rule of law 

worldwide. Zij is gevestigd in Washington D.C., Verenigde Staten, en hanteert vier universele 

principes om de kwaliteit van een rechtstaat te meten: 

The four “universal principles” that emerged from our deliberations are as follows:  

I. The government and its officials and agents are accountable under the law.  

II. The laws are clear, publicized, stable and fair, and protect fundamental rights, 

including the security of persons and property.  

III. The process by which the laws are enacted, administered and enforced is 

accessible, fair and efficient. 

 
19 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf  

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
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IV. The laws are upheld, and access to justice is provided, by competent, independent, 

and ethical law enforcement officials, attorneys or representatives, and judges who 

are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the makeup of the 

communities they serve. 

 

38. Aan de hand van vragenlijsten die door (verdraaide, afhankelijke, loyale) stakeholders worden 

ingevuld slaagt Nederland er opnieuw in de beeldvorming te creëren van een sterke rechtsstaat, 

maar dat is geen getrouwe weergave van de realiteit. Het is alsof de meester op het schoolplein 

aan de pesters zelf vraagt of zij hun klasgenoot gepest hebben, tot huilens toe. 

 

39. Inmiddels zijn er (verschillende) debatten geweest binnen en buiten de Tweede Kamer over de 

diepe zorgen over de rechtsstaat, zoals (1) het gebrek aan onderscheid tussen de wetgevende 

(controlerende) macht en de uitvoerende macht, bijvoorbeeld veroorzaakt door partij stemdiscipline 

die naar verwachting het gedetailleerde regeerakkoord zal steunen, (2) het ontbreken van 

onafhankelijke en kritische rechterlijke toetsing van rechtszaken in de relatie tussen burgers en de 

Staat (op centraal, regionaal of lokaal niveau of via openbare/particuliere constructies). Al in 2008 

verscheen in de Volkskrant een artikel dat rechters te vaak partij kiezen voor de Nederlandse 

jeugdzorg-organen. (3) Er zijn vaak zorgen geuit over het gebrek aan transparantie binnen de 

rechterlijke macht, met inbegrip van belangenconflicten en de rol van de griffier bij de verdeling van 

rechtszaken; de vereniging Advocatencommité in jeugdzorgzaken plaatste jaren geleden 

vraagtekens bij de integriteit van het familierechtssysteem (4) een ander voorbeeld is het debat 

over het dikastocratische karakter van de Nederlandse democratie.2021 

 

40. In het Landenrapport van 2021 staat alleen dat er ruimte is voor verbetering voor de digitalisering 

van de rechterlijke macht. " Dit is een eufemisme, waarachter een geschiedenis schuilgaat van 25 

dure jaren van falende digitaliserings- en moderniseringsprojecten, het meest recente project is 

KEI (dat 7 jaar duurde en ongeveer 250 mln euro kostte). In het verslag wordt niet vermeld dat het 

bestuurslid van de rechtspraak dat verantwoordelijk is voor het laatste mislukte project voor de 

rechterlijke macht, vervolgens is bevorderd tot voorzitter van het Europees netwerk voor de 

rechterlijke macht. Dit gebeurde onlangs ook in het kinderbijslagschandaal. Politici en ambtenaren 

die verantwoordelijk zijn voor de valse beschuldigingen tegen burgers zijn niet gedegradeerd, laat 

staan vervolgd, maar zij hebben hun functie behouden of kregen promotie.22 Er wordt met geen 

woord gerept over de illegale digitale zwarte lijsten en de uitwisseling en handel in 

persoonsgegvens. Het is niet duidelijk hoe de overheid via digitalisering een einde wil maken aan 

de massaveroordelingen bij de kantonrechter, de jeugdrechter en de strafrechter via valse dossiers 

of anderszins onschuldige mensen in het ongeluk storten. 

 

41. Sommige belanghebbenden die betrokken waren bij het verslag over de rechtsstaat uitten hun 

bezorgdheid, maar die komt niet duidelijk tot uiting in de verslagen van het land. Kinderombudsman 

(7 juni 2021): 'Het lijkt alsof kinderrechten stoppen aan de grenzen van ons land. 23 René Rouwette, 

directeur van Kompass, een burgerrechtenorganisatie in Nederland: 'Nederlanders voelen zich in 

grote mate losgekoppeld van de politiek'. (2018) Het Europees Centrum voor Pers- en 

Mediavrijheid (ECPMF) in het kader van de Media Freedom Rapid Response (MFRR)24  is ontzet 

over de aanslag op de ervaren Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Wij roepen 

de Nederlandse autoriteiten op om snel te onderzoeken en vast te stellen of de Vries het doelwit 

 
20https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-kiest-te-vaak-kant-jeugdzorg~bf8e3934/  
21https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/baudet-en-cliteur-wat-is-er-mis-met-onze-oproep-tot-bezinning-over-
de-staatsmachten~bdf05b34/  
22 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2241989-digitalisering-rechtspraak-uitgelopen-op-drama-minister-moet-
ingrijpen) 
23 https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/kinderombudsman-kinderrechten 
24 https://www.civicus.org/index.php/fr/component/tags/tag/netherlands 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-kiest-te-vaak-kant-jeugdzorg~bf8e3934/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/baudet-en-cliteur-wat-is-er-mis-met-onze-oproep-tot-bezinning-over-de-staatsmachten~bdf05b34/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/baudet-en-cliteur-wat-is-er-mis-met-onze-oproep-tot-bezinning-over-de-staatsmachten~bdf05b34/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2241989-digitalisering-rechtspraak-uitgelopen-op-drama-minister-moet-ingrijpen
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2241989-digitalisering-rechtspraak-uitgelopen-op-drama-minister-moet-ingrijpen
https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/kinderombudsman-kinderrechten
https://www.civicus.org/index.php/fr/component/tags/tag/netherlands
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was van zijn werk als journalist. De dader(s) en meesterbrein(s) achter deze gruwelijke misdaad 

moeten onverwijld  (7 juli 2021) voor de rechter worden gebracht.25 (Annex 1). 

 

42. De VN publiceerde haar World Report 2021, het 31e jaarlijkse overzicht van 

mensenrechtenpraktijken en trends over de hele wereld, en het evalueert de ontwikkelingen in 

meer dan 100 landen. Het VN-rapport van 2020 bevatte een hoofdstuk over Nederland. Daarin 

worden een aantal zorgen over de schendingen van de mensenrechten genoemd, met name 

bepaalde wettelijke maatregelen (waaronder verplicht kledingadvies op openbare plaatsen en in 

openbaar vervoer) die aanleiding gaven tot klachten over discriminatie van de moslimminderheid. 

Dergelijke zorgen zijn echter niet overgenomen in het verslag van het EU-land. In 2021 bevat het 

VN-wereldrapport geen hoofdstuk over Nederland, omdat ze "simpelweg niet in staat zijn om alles 

te behandelen".26  

 

43. In Geneve, Zwitersland, wordt op dit moment de vergadering gehouden van de CRC van de 

Verenigde Naties - Convention on the Rights of the Child, 89 Session (17 Jan 2022 - 11 Feb 

2022),27 over Kroatië, Cuba, Cyprus, Djibouti, Griekenland, Kiribati, Madagascar, Nederland and 

Somalia. Meerdere NGO’s en overheidsinstanties hebben de VN  desgevraagd van informatie 

voorzien over de situatie van kinderrechten. Alleen al de Nederlandse jeugdzorg telde 109 

organisaties en stakeholders als ondertekenaars (Kinderrechtencollectief). Geen van hen heeft de 

misstanden en mensenrechtenschendingen binnen de Nederlandse jeugdzorg transparant 

gemaakt (Annex 2). De door mij op 14 januari 2022 verzonden brief met informatie aan de VN 

voeg ik bij als Bijlage 1. 

 

44. Na het Kindertoeslagenschandaal (december 2020) – let wel, de overheid was zich ervan bewust 

dat de Belastingdienst bewust en opzettelijk valse beschuldigingen van fraude had geuit tegen hun 

eigen burgers en zij bleef hen jarenlang, tegen beter weten in, vervolgen en bestraffen; de regering 

wist dit lange tijd succesvol voor het Parlement verborgen te houden, en de Belastingdienst 

gebruikte software die discriminerend van aard en zelflerend was – kunnen de zorgen over de 

kwaliteit van het openbaar bestuur en de kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 

niet langer worden ontkend; er zijn inmiddels twee rapporten van de rechterlijke macht zelf 

verschenen na "zelfreflectie" die deze bevestigen.28 Door het falen van transparantie en 

verantwoordingsplicht en het ontbreken van een specifiek tijdschema voor een dergelijke oefening, 

wordt niet veel verbetering van de rechterlijke toetsing verwacht.29 De jeugdrechters hebben 

uiteindelijk geweigerd te reflecteren, en de praktijk laat zien dat de rechters doorgaan met het 

legaliseren van misdrijven binnen de jeugdzorg, op grote schaal. 

 

45. In september 2020 had een Poolse rechtbank de Nederlandse jeugdzorg-praktijken "onmenselijk 

en barbaars" verklaard; een feit dat bij alle slachtoffers en hun advocaten bekend is, al jaren,30 

maar toch aan de aandacht van de Nederlandse rechters lijkt te ontsnappen, tienduizenden keren 

per jaar (uithuisplaatsings beschikkingen), zo niet honderdduizenden keer per jaar (beschikkingen 

inzake staatstoezicht). De familierechtbanken faciliteren de schending van de mensenrechten op 

grote schaal en beslissen op basis van valse dossiers, zelfs tegen het harde bewijs in dat hun wordt 

voorgelegd. De Nederlandse jeugdzorg rekent erop en gedraagt zich dienovereenkomstig 

tegenover burgers. In de afgelopen 75 jaar is de Trias Politica er niet in geslaagd het systeem te 

verbeteren. Andere zaken zijn: Nederland heeft geen constitutioneel hof en de toegang tot de Hoge 

Raad is bijna nihil (zie hieronder). In werkelijkheid is de reputatie van de rechterlijke macht 

 
25 https://www.ecpmf.eu/netherlands-shocking-attack-on-veteran-crime-reporter-requires-swift-action/ 
26 https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/netherlands# 
27 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1400&Lang=en  
28https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-
rechtspraak/Nieuws/Paginas/Toeslagenaffaire-Belang-rechtsbescherming-individu-moet-zwaarder-wegen-dan-
vaste-lijn-jurisprudentie.aspx; https://www.raadvanstate.nl/reflectierapport/  
29https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16505056~drie-hoge-colleges-van-staat~.html.  
30 https://www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie.htm  

https://www.ecpmf.eu/netherlands-shocking-attack-on-veteran-crime-reporter-requires-swift-action/
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/netherlands
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1400&Lang=en
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Toeslagenaffaire-Belang-rechtsbescherming-individu-moet-zwaarder-wegen-dan-vaste-lijn-jurisprudentie.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Toeslagenaffaire-Belang-rechtsbescherming-individu-moet-zwaarder-wegen-dan-vaste-lijn-jurisprudentie.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Toeslagenaffaire-Belang-rechtsbescherming-individu-moet-zwaarder-wegen-dan-vaste-lijn-jurisprudentie.aspx
https://www.raadvanstate.nl/reflectierapport/
https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16505056~drie-hoge-colleges-van-staat~.html
https://www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie.htm
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waarschijnlijk niet zo positief als het beeld dat in de Nederlandse rapporten van 2020 en 2021 wordt 

geschetst. In plaats van de misstanden te beëindigen wordt er in het parlement alleen gesproken 

over geld: verdere kapitaalinjecties versus enige bezuinigingen. Er is geen begin gemaakt met het 

laten terugkeren van kinderen naar huis.  

 

46. In het Nederlandse landenrapport is tot nu toe niet gesproken over het grote gebrek aan 

wetshandhaving in Nederland, bijvoorbeeld (1) Nederland host kinderpornoservers, 31 (2) 

drugshandel vindt plaats via de havens als toegang tot Europa, 32 (3) gedwongen prostitutie is nog 

steeds een grote zorg,33 (4) het falen van de Nederlandse politie om Nederlandse verdachten van 

pedofileringen te arresteren staat in schril contrast met de VS,  Britse en Duitse politie die (meer) 

succesvol zijn, 34 en (5) de politie-informatielijn (LEBZ) voor satanisch kindermisbruik lijkt meer dan 

20 jaar geleden te zijn opgericht om de zaken te begraven in plaats van op te lossen.35 

 

47. De Nederlandse journalist Peter R. de Vries kwam op 15 juli 2021 om het leven. Hij vocht voor zijn 

leven in het ziekenhuis nadat hij 's avonds rond 19.30 uur vijf keer werd beschoten in de Lange 

Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De politie arresteerde drie verdachten. De Europese en 

Internationale Federatie van Journalisten (EFJ/IFJ) veroordeelde de moordpoging als een nieuwe 

tragische klap voor de persvrijheid in Europa. 

 

48. Mensenrechtenschendingen tegen de Europese waarden zijn bijvoorbeeld de kwestie van 

moderne slavernij binnen de grenzen van Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van 'sekswerkers' 

(prostitutie), onderbetaalde magazijnmedewerkers of (onder)aannemers bij het afleveren van 

goederen via internet,36 waaronder jongeren die via het verkeer voedsel thuisbezorgen op de fiets. 

In het algemeen is het aantal (directe of indirecte) ambtenaren in de loop der jaren toegenomen, 

met inbegrip van door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde werknemers in het openbare 

schoolsysteem en de gezondheidszorg; deze medewerkers hebben allemaal gemeen dat ze 

overbelast en onderbetaald zijn. Sinds de extra druk van het COVID-19-beleid (zie hieronder) zijn 

ze meer gestrest en gedemotiveerd dan ooit tevoren, wat ook tot uiting komt in het ziekteverzuim 

en hetpersoneelsverloop. De rechten en vrijheden worden voortdurend aangetast. Het is voor jonge 

stellen vrij onmogelijk om een huis te kopen of te huren in de steden en omliggende dorpen. Het 

welbevinden en het economisch welzijn van veel gewone burgers is verslechterd. Burgers moeten 

over hun spaargeld boven een bepaald bedrag rente betalen. De totale bureaucratische lasten en 

belastingdruk (lokaal, regionaal en centraal) zijn toegenomen. De regering bespreekt in het geheim 

plannen om boeren te onteigenen37 en in de nabije toekomst kunnen burgers worden 

geconfronteerd met beperkingen op het kweekzaden voor persoonlijk gebruik.38 

 
31https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4688561/nederland-grote-speler-bij-hosting-kinderporno,  
https://www.nu.nl/weekend/5863311/waarom-staat-er-zo-veel-kinderporno-op-nederlandse-servers.html,  
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/02/het-afvoerputje-van-het-internet-zit-in-een-noord-hollands-dorp-a4038329 
32https://www.wyniasweek.nl/wynias-week/nederland-al-een-halve-eeuw-narcostaat/ ,  
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2398172-nederland-als-narcostaat-bekijk-hier-de-serie-over-drugs,  
https://www.gelderlander.nl/home/hoekstra-cda-vreest-voor-nederland-als-narcostaat-meer-aan-drugs-
geexporteerd-dan-aan-kaas-en-bloemen~a0ffeab9/ 
33https://www.parool.nl/amsterdam/gedwongen-prostitutie-in-hotels-sommige-mannen-besprongen-me-
meteen~b72956ac/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F ,  
https://www.slachtofferhulp.nl/ervaringsverhalen/mensenhandel/,  https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Minderjarige-
jongens-uit-jeugdinstellingen-worden-misbruikt-Soms-denk-ik-dat-de-pedos-net-zon-achtergrond-hebben-als-wij-
26052078.html 
34https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/210503_pmboystown.html ,  
https://tweakers.net/nieuws/181178/duitse-politie-rolt-kinderpornoplatform-op-darknet-met-400000-leden-op.html 
35https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z12682&did=2020D27213,  
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2020/kamer-wil-onderzoek-naar-georganiseerd-
sadistisch-kindermisbruik.html, https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-
misbruik.html. 
36 https://www.dutchnews.nl/news/2016/06/thousands-of-modern-slaves-in-the-netherlands/ 
37 https://www.ad.nl/politiek/schouten-tot-mijn-spijt-zijn-plannen-over-onteigening-van-boeren-gelekt~a5a1a42d/ 
38https://www.goedboerenindestad.nl/moestuin/moestuin-algemeen/zijn-onze-zaden-straks-verboden/.  

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4688561/nederland-grote-speler-bij-hosting-kinderporno
https://www.nu.nl/weekend/5863311/waarom-staat-er-zo-veel-kinderporno-op-nederlandse-servers.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/02/het-afvoerputje-van-het-internet-zit-in-een-noord-hollands-dorp-a4038329
https://www.wyniasweek.nl/wynias-week/nederland-al-een-halve-eeuw-narcostaat/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2398172-nederland-als-narcostaat-bekijk-hier-de-serie-over-drugs
https://www.gelderlander.nl/home/hoekstra-cda-vreest-voor-nederland-als-narcostaat-meer-aan-drugs-geexporteerd-dan-aan-kaas-en-bloemen~a0ffeab9/
https://www.gelderlander.nl/home/hoekstra-cda-vreest-voor-nederland-als-narcostaat-meer-aan-drugs-geexporteerd-dan-aan-kaas-en-bloemen~a0ffeab9/
https://www.parool.nl/amsterdam/gedwongen-prostitutie-in-hotels-sommige-mannen-besprongen-me-meteen~b72956ac/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/amsterdam/gedwongen-prostitutie-in-hotels-sommige-mannen-besprongen-me-meteen~b72956ac/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.slachtofferhulp.nl/ervaringsverhalen/mensenhandel/
https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Minderjarige-jongens-uit-jeugdinstellingen-worden-misbruikt-Soms-denk-ik-dat-de-pedos-net-zon-achtergrond-hebben-als-wij-26052078.html
https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Minderjarige-jongens-uit-jeugdinstellingen-worden-misbruikt-Soms-denk-ik-dat-de-pedos-net-zon-achtergrond-hebben-als-wij-26052078.html
https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Minderjarige-jongens-uit-jeugdinstellingen-worden-misbruikt-Soms-denk-ik-dat-de-pedos-net-zon-achtergrond-hebben-als-wij-26052078.html
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/210503_pmboystown.html
https://tweakers.net/nieuws/181178/duitse-politie-rolt-kinderpornoplatform-op-darknet-met-400000-leden-op.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z12682&did=2020D27213
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2020/kamer-wil-onderzoek-naar-georganiseerd-sadistisch-kindermisbruik.html
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2020/kamer-wil-onderzoek-naar-georganiseerd-sadistisch-kindermisbruik.html
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html
https://www.dutchnews.nl/news/2016/06/thousands-of-modern-slaves-in-the-netherlands/
https://www.ad.nl/politiek/schouten-tot-mijn-spijt-zijn-plannen-over-onteigening-van-boeren-gelekt~a5a1a42d/
https://www.goedboerenindestad.nl/moestuin/moestuin-algemeen/zijn-onze-zaden-straks-verboden/
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Covid-19 in Nederland 

49. "Defending our values is also defending freedom. Freedom to be who you are, freedom to say 

what's on your mind, freedom to love whoever you want. But freedom also means freedom from 

fear. And during the pandemic, too many women were deprived of that freedom. It was an acutely 

terrifying time for those with nowhere to hide, nowhere to escape from their abusers. We need to 

shed light on this darkness, we need to show ways out of the pain. Their abusers must be brought 

to justice." 39 

 

50. Vanaf het begin was de "enige uitweg" van de (plotselinge, gevaarlijke) pandemie een vaccinatie 

waarvan toen werd gezegd dat deze nog niet was uitgevonden. Dit beleid lijkt sterk te worden 

beïnvloed door de belangen van farmaceutische bedrijven (via organisaties als WEF en WHO, zie 

hiervoor) en niet de belangen van de burgers. Er werden weinig of geen inspanningen worden 

geleverd om burgers te helpen hun natuurlijke immuunsysteem te stimuleren (vrij bewegen in de 

buitenlucht, sociale activiteiten, stress verminderen) of om het gebruik van andere, bestaande, 

effectieve (cocktails van) medicijnen door eerstelijnsartsen te bevorderen en te vergemakkelijken, 

afhankelijk van het stadium van de ziekte. De officiële richtsnoeren beïnvloeden en ondermijnen 

de natuurlijke immuniteit en verstoren de familiebanden en sociale stabiliteit.40 

 

51. Brondata en informatie over gehanteerde modellen worden verborgen voor de buitenwereld, en 

informatie wordt vervuild (een ziekenhuisopname wegens een gebroken been wordt als Covid-

opname geregistreerd bij een positieve PCR-test, welke test vanwege het aantal cycli niet valide 

en betrouwbaar is, en geen diagnostisch instrument is). Informatie over bijwerkingen wordt 

gebagatelliseerd en onderdrukt. Er wordt onvoldoende gestuurd op risico’s naar leeftijd. De 

schadelijke kanten van het beleid worden niet meegewogen, zoals de economische schade, 

depressies en zelfmoorden onder werknemers, winkeliers en jongeren. De overheid wil de 

oorzaken niet aanpakken en gaat door met zeer schadelijk en ineffectief beleid, maar wil wel extra 

investeren in psychologische hulp om de symptomen te bestrijden. Dit is vergelijkbaar met de 

aanpak van jeugdzorg. Er worden problemen gefabriceerd, en zelfs als de waarheid wordt 

achterhaald, blijven de gefingeerde problemen de bron voor het beleid.  

 

52. De regering en/of het Outbreak Management Team heeft openlijk erkend: 

1. Er is geen Coronavirus geïsoleerd en geïdentificeerd. (Het afsterven van weefsels en cellen 

wordt als de isolatie van het virus beschouwd. De elektronenmicropische foto’s die virussen aan 

zouden tonen en vaak als bewijs worden gebruikt, zijn volgens andere theorieën in 

werkelijkheid  reguliere deeltjes van afstervend weefsel en cellen. Aangezien iedereen gelooft 

dat deze afstervende weefsels en cellen virussen zijn, wordt dit afsterven in de vorm van allerlei 

celonderdelen ook wel de vermenigvuldiging van virussen genoemd.) 

2. Dat mondkapjes niet of nauwelijks effect hebben; het is vooral een gedragsexperiment; 

3. De registratie van patiënten is vervuild: veel coronapatiënten zijn eigenlijk geen coronapatienten 

(de aantallen coronapatiënten zijn veel lager); 

4. De PCR-test is ongeschikt om bestemming of besmettelijkheid vast te stellen; 

5. Uitgaande van een virus, is Omikron weliswaar besmettelijker, maar veel minder gevaarlijk; de 

modellen van het OMT waren te pessimistisch.  

 

53. Helaas worden aan deze constateringen geen consequenties verbonden. Daaraan kunnen de 

volgende observaties worden toegevoegd: 

6. Corona is blijkens de cijfers van het RIVM niet gevaarlijk voor mensen onder 60/70 jaar oud, en 

al helemaal niet voor kinderen; 

 
39 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701  
40https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf; 
https://www.ad.nl/politiek/de-jonge-waarschuwt-wie-voor-toilet-naar-binnen-gaat-moet-ook-qr-code-
tonen~afa7bbba/ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701
https://www.ad.nl/politiek/de-jonge-waarschuwt-wie-voor-toilet-naar-binnen-gaat-moet-ook-qr-code-tonen~afa7bbba/
https://www.ad.nl/politiek/de-jonge-waarschuwt-wie-voor-toilet-naar-binnen-gaat-moet-ook-qr-code-tonen~afa7bbba/
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7. Corona is minder gevaarlijke dan de griep van 2018; alleen voor mensen boven de 70 jaar kan 

worden gezegd dat deze enig gevaar oplevert, net als andere ziekten op oudere leeftijd; 

8. Er wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de negatieve effecten van het beleid: doden 

door uitgestelde operaties, slachtoffers van bijwerkingen, depressies en angsten, ontwrichting 

van sociale structuren; 

9. Er wordt geen rekening gehouden met de interventie-paradox: doordat er strenge maatregelen 

worden genomen is niet zichtbaar dat er zonder maatregelen eigenlijk precies hetzelfde 

gebeurd zou zijn (vergelijk Zweden, Afrika, etc.).  

10. Het is van meet af aan onmogelijk geweest de effectiviteit van de maatregelen aan te tonen, 

omdat de meeste mensen al geen gevaar ondervinden van corona (in 98% of meer van de 

gevallen, behalve bij ouderdom). 

11. Nederland weigert de ziekenhuis capaciteit te vergroten, na jaren van bezuinigingen. Er is zelfs 

een heel ziekenhuisschip, met personeel, weggestuurd. Een onnodige schaarste in 

ziekenhuiscapaciteit wordt daarmee in stand gehouden, om de maatregelen vervolgens te 

legitimeren. 

 

 

 
 

54. De media publiceren eenzijdige, selectieve informatie waardoor de bevolking in angst gevangen 

wordt gehouden, en de democratische traditie van diversiteit van meningen wordt ontmoedigd.41 

Op 20 januari 2022 heeft een parlementslid van de oppositie ervoor gepleit dat artsen hun BIG-

registratie verliezen indien zij in de eerste lijn hulp verlenen en/of geen voorstander zijn van 

vaccinaties.42 Schoolklassen worden telkens van de ene op de andere dag naar huis gestuurd voor 

quarantaine vanwege positieve testuitslagen, maar zonder dat er ziekteverschijnselen zijn (anders 

dan een keer wat verkoudheid). Op de school van onze kinderen is op 19 januari 2022 een 

leerkracht Duits – met 30 jaar ervaring! – op non-actief gesteld, omdat hij weigert een mondkapje 

te dragen, en waarvan is aangetoond dat deze niet werkt tegen ziekteverspreiding. Dergelijke 

praktijken passen bij een dictatoriale machtsuitoefening, de angst- en zwijgcultuur, gekoppeld aan 

afstraffingen en beloningen, maar niet in een democratische rechtsstaat. 

 
41  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3301 
42 https://www.ninefornews.nl/verontwaardiging-over-uitspraken-kamerlid-kuiken-die-big-registratie-van-
duizenden-medici-wil-afpakken/  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3301
https://www.ninefornews.nl/verontwaardiging-over-uitspraken-kamerlid-kuiken-die-big-registratie-van-duizenden-medici-wil-afpakken/
https://www.ninefornews.nl/verontwaardiging-over-uitspraken-kamerlid-kuiken-die-big-registratie-van-duizenden-medici-wil-afpakken/
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55. De regering erkent dat de voorgestelde wetten forse inbreuken vormen op de grondrechten en 

mensenrechten. De inbreuken betreffen specifiek, doch niet uitsluitend, het recht op gelijke 

behandeling, het recht op vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, het recht op vergadering, 

het recht van eigendom, het recht op bewegingsvrijheid, het recht op arbeid, het recht op vrije en 

geïnformeerde toestemming, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht 

op lichamelijke integriteit. Zoals de regering erkent, zijn inbreuken op de grondrechten en 

mensenrechten alleen geldig, indien zij noodzakelijk, effectief, proportioneel zijn en er geen minder 

vergaande maatregelen mogelijk zijn (subsidiariteit). Daarvan is geen sprake. Toch verbindt de 

regering die consequentie niet aan het beleid. De menselijke waardigheid staat onder druk. 

 

56. Corona is een discriminerend (apartheid, 3G, 2G, 1G) en verdelend beleid, en volgens een 

groeiend aantal wetenschappers gebaseerd op een vals verhaal. Burgers worden onder druk gezet 

om een vaccin te nemen, niet voor hun eigen bescherming, maar zogenaamd om anderen te 

beschermen. Er zijn twijfels over belangenconflicten in de beleidsadviesgroepen en in de regering. 

Leden van de medische en juridische gemeenschap, schooldirecteuren en anderen die het officiële 

beleid niet steunen, worden geïntimideerd of ontslagen. Veel kleine en middelgrote bedrijven zijn 

failliet gegaan en mensen maken zich zorgen over hoe ze een (fatsoenlijke) boterham kunnen 

verdienen. Al met al voldoet het beleid niet aan de minimum eisen aan proportionaliteit en 

effectiviteit. Het is niet duidelijk hoe deze aanpak kan worden verzoend met de Europese waarden, 

rechten en vrijheden. Uit een  peiling bleek dat  6 op de 10 Nederlanders hun vertrouwen in de 

landelijke politiek en in de huidige regering hebben verloren.43 

 

57. Gezichtsbedekkende kleding hebben geen medische waarde en zijn door de eeuwen heen vooral 

opgelegd om de rechteloosheid van een individu tot uiting te brengen in relatie tot de 

machthebbers: 

 
(e-stilo.net) 

 

 
(news.sky.com) 

 
43 https://nos.nl/collectie/13879/artikel/2398563-ipsos-vertrouwen-van-nederlanders-in-de-politiek-gekelderd 

https://nos.nl/collectie/13879/artikel/2398563-ipsos-vertrouwen-van-nederlanders-in-de-politiek-gekelderd
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(nos.nl) 

 

Rule of law 2022 

58. Het is de vraag in hoeverre de werkelijke informatie zal worden verstrekt in het kader van de 

jaarlijkse rapportage over de Nederlandse rechtsstaat voor 2022 binnen de verdraaide 

maatschappij en onder de huidige bestuurscultuur. Er is geen ruimte voor zelfreflectie, laat staan 

zelfcorrectie. Als voorbeeld geldt de reactie van de politiebond die een klacht heeft ingediend tegen 

de heer Melzer, rapporteur van de VN toen deze zich via Twitter uitliet over het politiegeweld.44 De 

Europese Commissie heeft de gewelddadige politiepraktijken in Nederland niet veroordeeld of zich 

ervan gedistantieerd, noch van de aanhoudende angstzaaierij en het verdeeldheid zaaien onder 

burgers, en ook het Europese Parlement blijft zich focussen op Polen en Hongarije. Zelfs met de 

wetenschap van het rapport van de Venetië Commissie.  

 

59. Nu de pijnlijke herinneringen aan Srebrenica nog steeds in de hoofden van het Nederlandse volk 

zitten, roept het de vraag op of de Europese Unie het effect onderschat van beleid dat gericht is 

op, of het effect heeft van, het verspreiden van angst, verdeeldheid, het vernietigen van 

bestaansmiddelen en het uithollen van de mensenrechten.45 Zal Europa, de Europese Commissie, 

de Europese Raad, nog enige geloofwaardigheid hebben om de versterking van de rechtsstaat te 

leiden, zolang dit beleid van mensenrechtenschendingen grotendeels vanuit Europa – in nauw 

overleg met WEF, WHO en VN – werden en worden geïnitieerd?  

 

Uitdagingen voor Europa aangaande de Rule of law in een verdraaid land 

60. Nederland is een van de meest actieve participanten van de WEF. Wat de Nederlandse jeugdzorg 

betreft, zijn de leidende beginselen, dat (i) het functioneren van kinderbeschermingsinstanties en 

gerechtelijke autoriteiten die beslissen over het gezag niet worden geregeld door het recht van de 

Europese Unie, en het is in elk geval aan de nationale rechtbanken om een beslissing te nemen 

en de belangen van het kind veilig te stellen, (ii) het is aan de nationale autoriteiten alleen, met 

inbegrip van de gerechtelijke autoriteiten, om ervoor te zorgen dat hun verplichtingen met 

betrekking tot de grondrechten worden nageleefd, overeenkomstig hun nationale wetgeving en 

internationale mensenrechtenverplichtingen, en (iii) dat derhalve verhaal op nationaal niveau moet 

worden gezocht via de bevoegde nationale autoriteiten, bijvoorbeeld via een ombudsman of via de 

rechtbanken.  

 

61. Het probleem in Nederland is dat al deze instanties zelf verdraaid zijn en onderdeel zijn van een 

verdraaide keten, en zich ketenpartner noemen van een keten, die al decennia lang een illegale 

kinderhandel in stand houdt en zelf mensenrechten schendt. Er is geen intentie om daarmee te 

stoppen. 

 

62. Op 8 september 2021 heeft de 'demissionaire' minister Dekker de Tweede Kamer laten weten dat 

het zogenaamde perspectiefbesluit (het besluit of het kind in het systeem moet blijven of een 

(theoretische) kans krijgt om terug te keren naar de ouders; de beslissing wordt meestal gevolgd 

 
44 https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/un-rapporteur-stands-by-criticism-of-dutch-police-violence-vk/  
45 https://www.youtube.com/watch?v=vJAxqMna0JQ; https://www.youtube.com/watch?v=V4dODCTcD8k  

https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/un-rapporteur-stands-by-criticism-of-dutch-police-violence-vk/
https://www.youtube.com/watch?v=vJAxqMna0JQ
https://www.youtube.com/watch?v=V4dODCTcD8k
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door een besluit om het ouderlijk gezag af te nemen) van de Nederlandse jeugdzorg slechts een 

interne beslissing is en ouders geen enkele rechtspositie hebben en geen toegang hebben tot de 

rechter. Ondanks verzoeken van het Parlement is hij niet bereid hier verandering in te brengen. Hij 

beloofde dat advocaten meer geld zouden verdienen. Premier Rutte beloofde geld uit te geven om 

de toegang tot de rechter te verbeteren. De Nederlandse jeugdzorg ontvangt 1,3 miljard euro extra 

(juni 2021) bovenop de 600 miljoen euro (april 2021). Zolang de aanbevelingen van de Raad voor 

de Rechtspraak niet zijn uitgevoerd, zullen kinderen en ouders geen eerlijk proces hebben bij een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter, ongeacht of de rechters en advocaten meer geld zullen 

ontvangen. De Tweede Kamer gaat door met nieuwe kapitaalinjecties voor nog meer 

uithuisplaatsingen van kinderen en nog meer geweld tegen burgers. De heer Hans Spigt, sinds 

2016 voorzitter Jeugdzorg Nederland, verzet zich op 13 januari 2022 fel tegen bezuinigingen.46 

Nog steeds wordt er niet gesproken over de ernstige misdrijven, maar er wordt gedaan alsof 

jeugdzorg een normaal beroep is, met ambities om de dienstverlening te verbeteren. 

 

63. Nederland voldoet niet aan de minimum eisen die aan een demodratische rechtsstaat gesteld 

mogen worden. Er rijzen een aantal vragen in verband met artikel 6.1 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie, waarin is bepaald. "De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen vanhet 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, zoals aangepast te 

Straatsburg, op 12 december 2007,  dat dezelfde juridische waarde heeft als de Verdragen."  

 

64. Men zou kunnen stellen dat de leidende beginselen op grond van artikel 6, lid 1, van het Verdrag 

kunnen - of beter gezegd: moeten - worden verlaten, met betrekking tot elke voortdurende  

schending van het Handvest door een lidstaat. In een dergelijke situatie is de conclusie 

gerechtvaardigd dat de Europese Commissie inderdaad de bevoegdheid heeft – zelfs een 

verplichting – om in te grijpen in de rechtsstelsels van de lidstaten om de rechtsstaat te handhaven, 

omdat het om een kwestie van recht van de Europese Unie gaat, bijvoorbeeld als het gaat om 

schendingen van de mensenrechten al tientallen jaren aan de gang zijn en de wetgevende,  de 

uitvoerende en rechterlijke macht slechts reorganisaties uitvoeren die de situatie niet zullen 

verbeteren of zelfs verslechteren, en daarmee een systeem blijven handhaven van 

mensenrechtenschendingen tegen hun eigen bevolking, die daaronder lijdt. Het meest duidelijke 

voorbeeld is de grootschalige, gewelddadige binnenlandse kinderhandel in Nederland sinds 1945 

tot op de dag van vandaag. 

 

Vraag 1 

65. De eerste vraag is: wat is de rol van de Europese Commissie als al naar behoren is vastgesteld – 

zelfs door de nationale autoriteiten zelf (door middel van Parlementaire verslagen zoals van 

Commissie Samson en Commissie De Winter, erkend door minister Dekker met de belofte om het 

in de toekomst beter te doen op 12 juni 2019,  welke belofte niet wordt nagekomen) dat Nederland 

nog steeds niet in staat en/of bereid is – zoals al tientallen jaren het geval is – om de belangen van 

het kind veilig te stellen en ervoor te zorgen dat de verplichtingen met betrekking tot de 

grondrechten worden nageleefd, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en 

internationale mensenrechtenverplichtingen?  

 

Vraag 2 

66. De tweede vraag is: wat is de rol van de Europese Commissie als al naar behoren is vastgesteld, 

dat alle instanties en gerechtelijke autoriteiten – zelfs tot en met de Ombudsman aan toe – op de 

hoogte zijn van de voortdurende schendingen van de mensenrechten gedurende tientallen jaren, 

alsmede de verslechtering in de afgelopen jaren als gevolg van de decentralisatie en geheime 

richtlijnen die nu aan het licht komen,  maar ze zijn niet bereid en/of niet in staat om het systeem 

te corrigeren, hetzij omdat ze financieel afhankelijk zijn, hetzij omdat zij persoonlijk bang zijn 

 
46 https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/bezuinigingsplan-blokkeert-verbetering-jeugdzorg-dubbel/  

https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/bezuinigingsplan-blokkeert-verbetering-jeugdzorg-dubbel/
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(Omerta/Rutte Doctrine; een angst en zwijgcultuur), of omdat ze te goed worden beloond in hun 

huidige positie?  

 

67. Vooral omdat de toegang tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bijna nihil is en 

rechtsbescherming niet meer van het Europees Hof kan worden verwacht, niet in de laatste plaats 

omdat de toegang tot de Hoge Raad bijna nihil is (advocaten zijn bang en/of niet bereid om zaken 

in te dienen die niet-ontvankelijk zullen worden verklaard en de meeste zaken worden als zodanig 

beschouwd),  en er is een brede opvatting dat de Hoge Raad de schijn van een functionerende 

rechtsstaat wil hoog houden en de lagere Nederlandse rechtbanken niet in de steek wil laten; dit is 

geen theoretisch probleem, aangezien de Nederlandse rechter zichzelf beschouwt als 

"ketenpartner" van de Nederlandse jeugdzorg die in het algemeen geen onafhankelijk, onpartijdig 

en kritisch onderzoek van de zaken aanbiedt. Er is dus geen sprake van een ernstig gebrek aan 

rechtsbescherming op dit gebied, wat betekent dat de Nederlandse bevolking het slachtoffer wordt 

van een wetteloos systeem; ze hebben geen rechten.  

 
Vraag 3 
68. De derde vraag is, hoe kan deze situatie worden begrepen, nu i) Nederland het recht van de 

Europese Unie niet naar behoren ten uitvoer heeft gelegd - een "ernstige en aanhoudende 

schending door een lidstaat" van de in artikel 2 genoemde waarden  - ten nadele van hun eigen 

bevolking, en dat er sprake is van ii) een kwestie van het recht vande Europese Unie,  aangezien 

Nederland willens en wetens inbreuk maakt op de volgende artikelen van het Recht van de 

Europese Unie. 

- artikel 2 Verdrag betreffende de Europese Unie:  
“De Unie is gegrondvest op de waarden van eerbiediging van de menselijke waardigheid, 
vrijheid,  democratie, gelijkheid,  de rechtsstaat  en eerbiediging van de mensenrechten, met 
inbegrip van de rechten van personen die totminderheden behoren. Deze waarden zijn 
gemeenschappelijk voor de lidstaten in een samenleving waarin pluralisme, non-discriminatie, 
tolerantie,  rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid tussen vrouwen en mannen de 
boventoon voeren." 

- Artikel 3.1 Verdrag betreffende de Europese Unie: 
Het doel van de Unie is de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te 
bevorderen. 

- Artikel 3.3 , tweede alinea) Verdrag betreffende de Europese Unie: 
Zij bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie en bevordert sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, gelijkheid van vrouwen en mannen, solidariteit tussen generaties en 
bescherming van de rechten van het kind. 

- Artikel 3.5 Verdrag betreffende de Europese Unie: 
In haar betrekkingen met de rest van de wereldhandhaaft en bevordert de Unie haar waarden 
en belangen en draagt zij bij tot de bescherming van haar burgers. Het draagt bij tot vrede,  
veiligheid, de duurzame ontwikkeling vande aarde, solidariteit en wederzijds respect tussen de 
volkeren,  vrije en eerlijke handel,  uitbanning van armoede en de bescherming van de 
mensenrechten, met name  de rechten van het kind,  alsmede tot de strikte naleving en 
ontwikkeling van het internationaal recht , met inbegrip vande eerbiediging van de beginselen 
van het Handvest van de Verenigde Naties. 
 

- Artikel 6.1 Verdrag betreffende de Europese Unie in samenhang met: 
o Artikel 1 Europees Handvest: menselijke waardigheid/artikel 1 Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens: verplichting tot eerbiediging van de 
mensenrechten 

o Artikel 3 Europees Handvest: menselijke integriteit 
o Artikel 4 Europees Handvest/artikel 3 Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens: verbod op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling 
o Artikel 5 Europees Handvest/artikel 4 Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens: verbod op slavernij of dwangarbeid, of mensenhandel 
o Artikel 6 Europees Handvest/artikel 5 Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens: recht op vrijheid en veiligheid 



 
 
 
 

 

20 

NAKAD  LAW 
YOUR PARTNER IN JUSTICE 

o Artikel 7 Europees Handvest/artikel 8 Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens: bescherming van het privéleven en het gezinsleven 

o Artikel 8 Europees Handvest: bescherming van persoonsgegevens 
o Artikel 10 Europees Handvest/artikel 9 Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens: vrijheid van bewustheid en godsdienst 
o Artikel 11 Europees Handvest/artikel 10 Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens: vrijheid van meningsuiting en informatie 
o Artikel 12 Europees Handvest/artikel 11 Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens: vrijheid van vergadering 
o Artikel 13 Europees Handvest: vrijheid van kunst en wetenschap 
o Artikel 16 Europees Handvest: vrijheid van ondernemerschap 
o Artikel 17 Europees Handvest: vrijheid van eigendom 
o Artikel 21 Europees Handvest/artikel 14 Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens: non-discriminatie 
o Artikel 24 Europees Handvest: Rechten van het kind 

 
- Artikel 4.2 Verdrag betreffende de werking van de EU 

De gedeelde bevoegdheid tussen de Unie en de lidstaten is van toepassing op de volgende 
hoofdgebieden: 
j) het domein van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid;  

- Artikel 6 Verdrag betreffende de werking van de EU 
De Unie is bevoegd acties uit te voeren ter ondersteuning, coördinatie of aanvulling van de 
acties van de lidstaten. De actiegebieden zijn op Europees niveau: 
f) civiele bescherming; 

- Artikel 7 Verdrag betreffende de werking van de EU 
De Unie zorgt voor samenhang tussen haar beleid en activiteiten, rekening houdend met al haar 
doelstellingen en overeenkomstig het beginsel van bevoegdheids toekenning. 

- Artikel 10 Verdrag betreffende de werking van de EU 
Bij de vaststelling en uitvoering van haar beleid en activiteiten streeft de Unie ernaar 
discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. 

- Artikel 21 Verdrag betreffende de werking van de EU 
Iedere burger van de Unie heeft het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en te verblijven, onder de beperkingen en voorwaarden die zijn vastgesteld in de 
Verdragen en door de maatregelen die zijn genomen om deze ten uitvoer te leggen. 

 
69. In het VN-landenrapport uit 2005 over kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden werden al 

enkele zorgen ten aanzien van de Nederlandse jeugdzorg aan het adres gebracht, die nog steeds 

niet aan de orde komen: echter, deze zijn niet genoemd in het EU Rule of law Report.47 

Afdeling III A onder 26  
Het belang van het kind  
26. Het Comité is bezorgd over het feit dat er ondanks enkele positieve inspanningen 
onvoldoende begrip bestaat voor het recht van het kind om als primaire overweging rekening te 
houden met zijn of haar belangen, met name door rechters en andere beroepsbeoefenaren die 
voor en met kinderen werken.  
 
27. In het licht van zijn algemene opmerking nr. 14 (2013) over het recht van het kind om zijn of 
haar belangen als primaire overweging te nemen, beveelt het Comité de staat die partij is aan 
om zijn inspanningen te versterken om ervoor te zorgen dat dit recht op passende wijze wordt 
geïntegreerd en consequent wordt toegepast in alle wetgevings-, administratieve en 
gerechtelijke procedures en beslissingen, alsmede in alle beleidsmaatregelen,  programma's 
en projecten die relevant zijn voor en impact hebben op kinderen. In dit verband wordt de staat die 

partij is aangemoedigd procedures en criteria te ontwikkelen om alle relevante gezagsdragers te 
begeleiden bij het bepalen van de belangen van het kind op elk gebied en om het als primaire overweging 
te beschouwen.(INT_CRC_COC_NLD_20805_E.pdf (ohchr.org)) 

 

 
47  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rule_of_law_mechanism_factsheet_en.pdf 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_COC_NLD_20805_E.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rule_of_law_mechanism_factsheet_en.pdf
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Vraag 4 

70. Wat kan het Europese Parlement doen om de Europese Commissie bij te staan om voor een land 

als Nederland, waar geen enkel respect is voor mensenrechten, passende maatregelen te treffen? 

 

Conclusie 

71. Al met al moet worden vastgesteld dat het Koninkrijk der Nederlanden weinig tot geen respect heeft 

voor de rechtsstaat, voor mensenrechten in het algemeen, en voor de rechten van het kind en de 

rol van de ouders om hun eigen kinderen te beschermen en op te voeden (artikel 1:247 BW), en 

niet optreedt tegen misstanden in de Nederlandse jeugdzorg. Als Nederland zo'n sterk 

rechtsstaatland is, hoe is het dan mogelijk dat de situatie sinds 2005 verslechtert? We staan bekend 

als een beschaafd land. Niettemin meldt Noorwegen (een vergelijkbare financieel 

gedreven/commerciële CPS) dat ongeveer 1.500 kinderen uit huis zijn op een totale bevolking van 

6 miljoen, terwijl Nederland ongeveer 42.000 kinderen uit huis rapporteert op een totale bevolking 

van 17,5 miljoen. Veel van de kinderen onder de hoede van de Staat lijden onnodig onder het 

geweld, de onderdrukking en de scheiding van hun familie. Wat moeten de burgers ervan denken 

dat de belanghebbenden deze grote zorgen over de rechtsstaat in het Nederlandse landenrapport 

niet hebben opgemerkt? Bijvoorbeeld een organisatie als Transparency International: Onze missie 

is om corruptie te stoppen en transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit te bevorderen op 

alle niveaus en in alle sectoren van de samenleving.  

 

72. Nederland moet eerst het eigen huis op orde krijgen voordat het andere landen kan begeleiden, 

maar dat lukt al jaren op veel gebieden niet. Het is niet eens ingegaan op de aanbevelingen van 

de Staatscommissie grondrechten in het digitale tijdperk (2001). Hoe kan het Nederlandse volk 

erop vertrouwen dat zijn vertegenwoordigers de democratische beginselen niet volledig hebben 

verlaten en dat ze op weg zijn naar een autoritair toezichtregime?  

 

73. Sinds begin 2020 komt het repressieve, onlogische, schadelijke coronabeleid daar overheen. Prof. 

Dr. Erik Jurgens deed op 30 december 2017 bij de Wiardi Beckman Stichting een oproep om het 

belang van de verdediging van de rechtsstaat opnieuw te formuleren. “Wat er ook aan 

vernieuwingen zijn in de politiek, zonder onze democratische rechtsstaat, zal niks lukken. Want 

dan zijn we een ‘failed state’ geworden. Zo langzamerhand wordt ongeveer alles onder ‘rechtsstaat’ 

geschoven, we moeten dus even verhelderen.”48  

 

74. De traditie van “speaking truth to power”, ooit een teken van een bloeiende West-Europese 

democratie, is niet langer toelaatbaar en er is een zwijg- en angstcultuur. Degenen die een andere 

mening hebben dan die van de Staat, lijden onder gevolgen. Ook dit is voelbaar in het Nederlandse 

jeugdzorgsysteem. De minister van Volksgezondheid weigerde kritische vragen in het Parlement 

te beantwoorden over zijn COVID-19-beleid. Rutte III regeerde bijna een jaar over het land, in een 

"demissionaire" status, en heeft zijn vierde kabinet gevormd, ondanks de val van het kabinet over 

het Kindertoeslagenschandaal. In de demissionaire periode moest eerst minister Kaag49 aftreden 

(16 september 2021), tot grote ontsteltenis van premier Rutte, en toen trad minister Bijleveld50 af 

(17 september 2021), (25), wordt Rutte III spottend een duiventil genoemd; 51 tot nu toe zijn 11 

(plaatsvervangende) ministers afgetreden. Maar premier Rutte is nog steeds/opnieuw aan de 

macht, eerst demissionaire, nu in een nieuw kabinet Rutte IV.52 Op 25 september 2021 werd 

staatssecretaris Mona Keijzer door premier Rutte op staande voet ontslagen vanwege haar 

uitspraken over de onwenselijkheid van het 2G beleid.53 

 
48 https://www.wbs.nl/publicaties/verdedig-de-rechtsstaat  
49 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5254869/waarom-sigrid-kaag-opgestapt-en-hoe-moet-het-nu-
verder 
50 https://www.ad.nl/politiek/bijleveld-stapt-alsnog-op-als-defensieminister-ik-wilde-doorgaan~a7f0e462/ 
51 https://www.rd.nl/artikel/943528-rutte-iii-lijkt-steeds-meer-op-duiventil 
52 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamer-richt-vizier-nu-op-de-premier-oppositie-roept-rutte-ter-
verantwoording-over-afghanistan~b5ac09cf/ 
53 https://joop.bnnvara.nl/nieuws/cda-trol-mona-keijzer-steekt-de-jonge-mes-in-de-rug-en-bekritiseert-coronapas 

https://www.wbs.nl/publicaties/verdedig-de-rechtsstaat
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5254869/waarom-sigrid-kaag-opgestapt-en-hoe-moet-het-nu-verder
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5254869/waarom-sigrid-kaag-opgestapt-en-hoe-moet-het-nu-verder
https://www.ad.nl/politiek/bijleveld-stapt-alsnog-op-als-defensieminister-ik-wilde-doorgaan~a7f0e462/
https://www.rd.nl/artikel/943528-rutte-iii-lijkt-steeds-meer-op-duiventil
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamer-richt-vizier-nu-op-de-premier-oppositie-roept-rutte-ter-verantwoording-over-afghanistan~b5ac09cf/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamer-richt-vizier-nu-op-de-premier-oppositie-roept-rutte-ter-verantwoording-over-afghanistan~b5ac09cf/
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75. "Onze vrijheden, onze rechten, onze samenlevingen zijn afhankelijk van mensen die een standpunt 

innemen in hun verdediging. Met andere woorden, de mensenrechten hebben verdedigers nodig. 

Mensenrechtenverdedigers  nemen persoonlijke risico's. In veel delen van de wereld worden ze 

ongestraft lastiggevallen, gevangen gezet, vervolgd, aangevallen en gedood." Helaas heeft het 

Huis van Klokkenluiders geen goede reputatie; integendeel. Net als de LEBZ is hun belangrijkste 

functie het verdoezelen in plaats van beschermen en ondersteunen van de rechtsstaat en de 

burgers. 54 

 

76. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de rechtsstaat in andere lidstaten, zoals Polen en Hongarije, 

is er sprake van een duidelijke rechtsongelijkheid, gezien de sterke focus op de onafhankelijkheid 

van de rechterlijke macht en politieke benoemingen. Het is echter naïef om aan te nemen dat er 

geen politieke invloed is bij de benoeming van Nederlandse rechters. Dit is inderdaad het geval, 

zelfs van een regering met een demissionaire status. De ministerraad heeft vandaag ingestemd 

met de voorgenomen benoemingen van 5 nieuwe presidenten voor de rechtbanken Rotterdam en 

Den Haag en de gerechtshoven Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch. Samen 

met de voorgenomen benoemingen van 5 nieuwe presidenten voor de rechtbanken Gelderland, 

Limburg, Midden-Nederland, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant, betekent dit dat er in totaal 

10 nieuwe presidenten voorgedragen worden.55 For years, critical judges and political experts have 

pointed out that the government in the Netherlands has a much too direct influence. This is also 

the case according to the standards of the overarching Council of European Councils for the 

Judiciary and the International Judges' Association.56 Sommigen beweren dat rechters met 

progressieve politieke voorkeuren de meerderheid vormen en volgens anderen heeft het proces 

tegen kamerlid Geert Wilders aangetoond dat rechters niet langer hoeven te terugdeinzen om  als  

politiek instrumentte worden gebruikt. Een ander voorbeeld van een vermoedelijk politiek proces 

was het hoger beroep tegen57 de COVID-19 avondklok in februari 2021. Het hoger beroep werd 

dezelfde dag (slechts 4 uur later) gehouden op verzoek van de Landsadvocaten, nadat de rechter 

in eerste aanleg de avondklok met onmiddellijke ingang had verworpen. De rechters in hoger 

beroep verwierpen het vonnis en de avondklok werd diezelfde avond opnieuw geïnstalleerd, net 

op tijd.58 

 

77. Ik wil in dit kader ook noemen de noodzakelijke modernisering van grondrechten in een digitaal 

tijdperk in het Koninkrijk der Nederlanden (een rapport van de Commissie uit mei 2001 kreeg geen 

opvolging).  

 

78. Parlementslid de heer Pieter Omtzigt heeft de crisis in de rechtsstaat kernachtig verwoord:59 

Op papier hebben Nederlandse burgers recht op rechtsbescherming, op huisvesting en 

bestaanszekerheid. In de praktijk kunnen gewone burgers zich nauwelijks verdedigen als ze 

beschuldigd worden door bijvoorbeeld de belastingdienst; kan inmiddels een hele generatie 

Nederlanders geen woning vinden; en leven heel veel - ook werkende - mensen onder het 

bestaansminimum. Deze zorgen van Nederlanders worden onvoldoende behartigd door het 

 
54https://www.trouw.nl/nieuws/nu-luidt-de-klok-zelfs-in-het-huis-voor-klokkenluiders-ze-kunnen-niet-eindeloos-
doormodderen~bab4f0d1/ ,  https://www.ad.nl/binnenland/hoe-de-klokkenluider-die-een-atoomspion-
ontmaskerde-vermorzeld-werd-door-de-staat~a9f48cbf/  ,  https://www.1limburg.nl/parlementaire-enquete-
koopmans-gaat-definitief-door,  https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2019/Geen-hulp-voor-klokkenluider-Roelie-
Post.html,  https://nieuwlicht.eo.nl/artikelen/2020/10/klokkenluider-roelie-post-raakte-alles-kwijt-en-leeft-een-
eenzaam-leven; https://www.protectioninternational.org/en/our-work/how/defenders  
55https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tien-
nieuwe-presidenten-voorgedragen.aspx  
56 https://decorrespondent.nl/12166/de-benoeming-van-rechters-in-nederland-is-niet-onafhankelijker-dan-in-polen-
of-hongarije/2653354987052-28fcc688. 
57 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/rechter-als-politiek-instrument~b2af1573/ 
58https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/viruswaarheid-versus-de-staat-valt-het-hof-iets-aan-te-
rekenen~b9ac83b4/  
59 https://storage.googleapis.com/pieter-omtzigt-website/documenten/Samenvatting-van-een-Manifest.pdf  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/rechter-als-politiek-instrument~b2af1573/
https://www.trouw.nl/nieuws/nu-luidt-de-klok-zelfs-in-het-huis-voor-klokkenluiders-ze-kunnen-niet-eindeloos-doormodderen~bab4f0d1/
https://www.trouw.nl/nieuws/nu-luidt-de-klok-zelfs-in-het-huis-voor-klokkenluiders-ze-kunnen-niet-eindeloos-doormodderen~bab4f0d1/
https://www.ad.nl/binnenland/hoe-de-klokkenluider-die-een-atoomspion-ontmaskerde-vermorzeld-werd-door-de-staat~a9f48cbf/
https://www.ad.nl/binnenland/hoe-de-klokkenluider-die-een-atoomspion-ontmaskerde-vermorzeld-werd-door-de-staat~a9f48cbf/
https://www.1limburg.nl/parlementaire-enquete-koopmans-gaat-definitief-door
https://www.1limburg.nl/parlementaire-enquete-koopmans-gaat-definitief-door
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2019/Geen-hulp-voor-klokkenluider-Roelie-Post.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2019/Geen-hulp-voor-klokkenluider-Roelie-Post.html
https://nieuwlicht.eo.nl/artikelen/2020/10/klokkenluider-roelie-post-raakte-alles-kwijt-en-leeft-een-eenzaam-leven
https://nieuwlicht.eo.nl/artikelen/2020/10/klokkenluider-roelie-post-raakte-alles-kwijt-en-leeft-een-eenzaam-leven
https://www.protectioninternational.org/en/our-work/how/defenders
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tien-nieuwe-presidenten-voorgedragen.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tien-nieuwe-presidenten-voorgedragen.aspx
https://decorrespondent.nl/12166/de-benoeming-van-rechters-in-nederland-is-niet-onafhankelijker-dan-in-polen-of-hongarije/2653354987052-28fcc688.I
https://decorrespondent.nl/12166/de-benoeming-van-rechters-in-nederland-is-niet-onafhankelijker-dan-in-polen-of-hongarije/2653354987052-28fcc688.I
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/rechter-als-politiek-instrument~b2af1573/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/viruswaarheid-versus-de-staat-valt-het-hof-iets-aan-te-rekenen~b9ac83b4/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/viruswaarheid-versus-de-staat-valt-het-hof-iets-aan-te-rekenen~b9ac83b4/
https://storage.googleapis.com/pieter-omtzigt-website/documenten/Samenvatting-van-een-Manifest.pdf
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landsbestuur. Het landsbestuur bekommert zich vooral om de zorgen van specifieke belangen- 

en lobbygroepen. Door dat luisteren naar verkeerde stemmen betalen woningbouwcoöperaties 

een belasting op huurwoningen die commerciële vastgoedbeleggers van dure huurwoningen niet 

betalen. En krijgen cruiseboten een vrijstelling van de energiebelasting die de rest van Nederland 

wel moet betalen. Het algemene belang wordt door het huidige landbestuur kortom onvoldoende 

gediend.  

 

79. Al met al is er weinig reden tot vreugde en gelukwensen vanwege Rutte IV. 

 
 

Sense of urgency 

80. Bij haar installatie als nieuwe Presidente van het Europese Parlement op 19 januari 2021, na het 

plotseling overlijden van haar voorganger de heer David Sassoli, heeft mevrouw Roberta Metsola 

aangegeven dat zij de bescherming van de rechtsstaat en van grondrechten beschouwt als een 

kwestie van urgentie. “Some EU countries, like Poland and Hungary, are under intense scrutiny 

over legal reforms that have exacerbated democratic backsliding and could be soon see their EU 

funds frozen under a still-unused conditionality mechanism. This parliament stands for the rule of 

law. You have seen majorities across the house, across a broad spectrum of political groups, from 

left to right, that have stood for the rule of law everywhere. Where we see that values and principles, 

that laws [and] rights are regressing, this parliament is always the one that speaks first. I can assure 

you that's what is going to happen over the next two and a half years." Helaas focust zij zich op 

Polen en Hongarije; de invloed van de Nederlandse regering op Europa klinkt in haar woorden 

door. 

• Worden Polen en Hongarije ook regelmatig geconfronteerd met moorden op politici, journalisten 

en advocaten en zijn zij ook prominente wereldspelers op het gebied van verdovende middelen 

en kinderporno? Kennen Polen en Hongarije een zaak die lijkt op journalist Peter R. de Vries 

die een beloning van een miljoen euro bood om een vermist kind te vinden, en vervolgens (vijf 

keer) werd  neergeschoten op klaarlichte dag? 

• Veroorzaken Polen en Hongarije schendingen van de waarden van artikel 2 van het Verdrag, 

vergelijkbaar met Nederland, bijvoorbeeld door jaarlijks 42.000 kinderen per 17,5 miljoen 

inwoners uit hun gezin te halen en 450.000 onder staatstoezicht te houden, en financiële 

uitbuiting mogelijk te maken in een systeem van geweld en onderdrukking? 

• Staan Polen en Hongarije toe dat pleegouders worden ingeschreven als 

handelsondernemingen bij de Kamer van Koophandel en dat de kinderen worden gebruikt als 

onderpand voor hun zakelijke hypotheek, andere financiële verplichtingen of gewoon voor 

winstoptimalisatie?  

• Hebben Polen en Hongarije te maken met vergelijkbare problemen met betrekking tot de 

beginselen van goed bestuur, zoals het bewust en opzettelijk vals beschuldigen van burgers 

van fraude of slecht ouderschap of het implementeren van discriminerende, zelflerende 

algoritmen? Zouden hun politici, ambtenaren en parlementsleden ook niet verantwoordelijk 

worden gehouden als zij falen in hun bestuurlijke rol? Zouden hun regeringen leden van hun 

eigen fracties in het Parlement pesten en onder druk zetten als ze vragen stellen vergelijkbaar 

met wat er met de heer Omtzigt is gebeurd ("sensibiliseren")? Zouden dergelijke politici zich bij 
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de volgende verkiezingen kandidaat mogen stellen? Zou hun aftredende regering nog een jaar 

aan de macht blijven zonder uitzicht op een nieuwe regering op korte termijn? Zou hun 

aftredende regering een nieuwe kabinet mogen vormen, zelfs als de leden daarvan zich 

opnieuw schuldig maken aan het opzettelijk weghouden van informatie voor het Parlement? 

 

81. Welk vertrouwen mogen Nederlandse burgers hebben dat niet ook de Europese Commissie en het 

Europese Parlement verdraaide organisaties zijn geworden, die de Europese bevolking zien als 

een melkkoe voor het bedrijfsleven met wie zij geheime afspraken maken, en die bereid zijn 

menselijk leed toe te staan en zelfs te helpen veroorzaken om nieuwe verdienmodellen te 

introduceren, waarbij eenzijdige, selectieve en zelfs misleidende en onjuiste informatie mag worden 

verspreid om angst aan te jagen?  

 

82. Welke vertrouwen mogen Nederlandse burgers hebben dat deze twee instanties inderdaad het 

belang van de bevolking voorop stellen en de menselijke waardigheid en grondrechten 

beschermen? Ook dit vertrouwen is geschonden. 

• Waarom heeft Europa de uitspraken van President Emmanuel Macron van 5 januari 2022 niet 

onmiddellijk scherp veroordeeld: "We have to tell them: from 15 January, you will no longer be 

able to go to the restaurant. You will no longer be able to go for a coffee, you will no longer be 

able to go to the theatre. You will no longer be able to go to the cinema. When my freedoms 

threaten those of others, I become someone irresponsible. Someone irresponsible is not a 

citizen. I am not about pissing off the French people. But as for the non-vaccinated, I really 

want to piss them off. And we will continue to do this, to the end. This is the strategy." 

• Waarom heeft Europa niet de uitspraken van de Canadese Minsiter Justin Trudeau van 9 

januari 2022 niet onmiddellijk scherp veroordeeld: “We all know people who are deciding 

whether or not they are willing to get vaccinated, and we will do our very best to try to convince 

them. However, there is still a part of the population (that) is fiercely against it. They don’t 

believe in science/progress and are very often misogynistic and racist. It’s a very small 

group of people, but that doesn’t shy away from the fact that they take up some space. This 

leads us, as a leader and as a country, to make a choice: Do we tolerate these people?” 

• Waarom heeft Europa niet onmiddellijk het voornemen van Oostenrijk om boetes uit te delen 

tegen diegenen die een vaccinatie niet wenselijk vinden scherp veroordeeld, en het voornemen 

om een 2G maatschappij in te voeren? Het lichaam van een vrij mens behoort immers niet toe 

aan de Staat; alleen het lichaam van een slaaf.60 Dit is in strijd met de menselijke waardigheid. 

• Waarom veroordeelt u niet de 3G, 2G en 1G maatschappij, maar wilt u zelf de discussie op 

gang brengen over het opgeven van de lichamelijke integriteit, het buiten toepassing verklaren 

van de Neuremberg Code en daarmee de menselijke waardigheid? 

 

Geachte mevrouw Von der Leyen en mevrouw Metsola, geachte heer Michel, 

 

83. Als Nederland een rechtsstaat is, en het Nederlandse rechtssysteem inderdaad wordt gekenmerkt 

door een hoge mate van rechterlijke onafhankelijkheid en een bijzondere aandacht voor het 

bevorderen  van de kwaliteit van de rechtspraak, waarom zijn er dan meer dan 42.000 

(waarschijnlijk 95.000) kinderen gescheiden van hun gezin, in plaats van een paar honderd?  

 

84. Waarom staan de rechters überhaupt toe dat deze kinderen onrechtmatig worden meegenomen 

op basis van valse dossiers, ongegronde zorgen en valse beschuldigingen?  

 

85. Waarom beëindigt de Nederlandse regering dan niet het ongekende onrecht en helpt en 

compenseert zij slachtoffers, maar blijft zij steken in beleidsvoornemens om dat in de toekomst te 

gaan doen? 

 

 
60 https://www.euronews.com/2021/12/10/austria-anti-vaxxers-will-be-hit-with-3-600-fine-for-refusing-covid-19-jab  

https://www.euronews.com/2021/12/10/austria-anti-vaxxers-will-be-hit-with-3-600-fine-for-refusing-covid-19-jab
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86. Waarom zijn de 1.115 kinderen van het Kindertoeslagenschandaal nog niet terug naar hun 

ouders?61 

 

87. Waarom controleert het Nederlandse parlement de regering dan niet? Waarom wordt belangrijk 

beleid afgevaardigd door WEF en WHO buiten elke parlementaire controle om? Waarom geven 

parlementen, in Nederland en in Europa, voorrang aan de belangen van bedrijven en overheden 

boven de belangen van het volk die zij vertegenwoordigen? Waarom wordt artikel 97a Sr niet 

nageleefd? 
Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om 

een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of 

teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe 

opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen 

of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft 

met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

88. Waarom wordt het 3G, 2G, 1G beleid voortgezet voor een pandemie die minder schadelijk was 

dan de griep van 2018, en worden de nadelen van dit beleid niet meegewogen? Waarom wordt 

schadelijk beleid op basis van onjuiste informatie überhaupt moedwillig doorgezet, als de waarheid 

achterhaald is (Kindertoeslagenschandaal, Jeugdzorg, Corona, enz.)? 

 

89. Natuurlijk kan er nog veel meer gezegd worden en moet er over gesproken worden. Mocht u nog 

vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.  

 

90. Met een beroep op onze gedeelde vrouwelijke en Europese waarden herhaal ik nederig mijn 

eerdere verzoek om bescherming van de rechtsstaat, de kinderen en hun gezinnen in Het 

Koninkrijk der Nederlanden. 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Mr. dr. Henriette W.R. Nakad-Weststrate, human rights advocate 
 
Een kopie van deze brief wordt ook naar een aantal belanghebbenden bij het debat gestuurd. 
 

 

 

 

• Annex 1: lijst van organisaties die input hebben geleverd voor rule of law reports 2020/2021 

(onvolledig) 

• Annex 2: lijst van 109 organisaties die één NGO vormen voor de input aan de vergadering 

van CRC (17 januari – 11 februari 2022) 

• Bijlage 1: mijn brief d.d. 14 januari 2022 ten behoeve van de vergadering van CRC (17 

januari – 11 februari 2022)  

 
61 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5282022/omtzigt-onderste-steen-boven-uithuisplaatsingen-
kinderen  

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5282022/omtzigt-onderste-steen-boven-uithuisplaatsingen-kinderen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5282022/omtzigt-onderste-steen-boven-uithuisplaatsingen-kinderen
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Annex 1 – Organisaties die input leverden voor Rule of Law Report 2021 
 
 
 

1. de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst | Marjo Bloemen, Hans van der Vlist, Niels 
Obbink 

2. de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid | P.H. van Meenen (D’66), voorzitter  
3. het Huis voor Klokkenluiders | Wilbert Tomesen, voorzitter, Peter van der Meij, vicevoorzitter, 

Martine Bouman 
4. het Instituut voor Informatierecht (UvA) 
5. het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
6. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
7. het ministerie van Justitie en Veiligheid 
8. het Nederlands Juristencomite voor de Mensenrechten 
9. het Nederlandse Helsinki-comité 
10. de Nederlandse Orde van Advocaten 
11. de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
12. de Nederlandse Vereniging voor Journalisten 
13. de Nationale Ombudsman 
14. de nationale politie 
15. de Rijksrecherche 
16. het Openbaar Ministerie 
17. de Raad voor de Rechtspraak 
18. de Raad voor het Openbaar Bestuur 
19. Nederlands Helsinki-comité 

Bestuur: 
Piet de Klerk (Chairman) 
Anne Maljers (Vice-chair, Audit committee) 
Tamara Trotman (Integrity portfolio) 
Marjolijn van Oordt (Stakeholder Management & Media) 
Eric Rijnders (Audit committee) 
 
Raad van Toezicht: 
Aminata Cairo 
Brianne McGonigle Leyh 
Corinne Dettmeijer-Vermeulen 
Jaap de Zwaan 
Kathleen Ferrier 
Catharina (Kitty) Anna Nooy 
Lodewijk (Lo) Casteleijn 
Maria Anne van Dijk 
Marijke van Veen 
Marit Maij 
Max Bader 
Quirine Eijkman 
Rick Lawson 
Sjef van Gennip 
Takvor Avedissian 
 

20. Open Society European Policy Institute | George Soros, Alexander Soros 
21. Transparency International NL | 
22. Amnesty International 
23. Center for Reproductive Rights 
24. Civicus 
25. Civil Liberties Union for Europe 
26. Civil Society Europe 
27. Conference of European Churches 
28. EuroCommerce 

https://www.nhc.nl/board-committee/piet-de-klerk/
https://www.nhc.nl/board-committee/anne-maljers/
https://www.nhc.nl/board-committee/tamara-trotman
https://www.nhc.nl/board-committee/marjolijn-van-oordt/
https://www.nhc.nl/board-committee/eric-rijnders/
https://www.nhc.nl/board-committee/aminata-cairo/
https://www.nhc.nl/board-committee/brianne-mcgonigle-leyh/
https://www.nhc.nl/board-committee/corinne-dettmeijer-vermeulen/
https://www.nhc.nl/board-committee/jaap-de-zwaan/
https://www.nhc.nl/board-committee/kathleen-ferrier/
https://www.nhc.nl/board-committee/catharina-kitty-anna-nooy/
https://www.nhc.nl/board-committee/lodewijk-casteleijn/
https://www.nhc.nl/board-committee/maria-anne-van-dijk/
https://www.nhc.nl/board-committee/marijke-van-veen/
https://www.nhc.nl/board-committee/marit-maij/
https://www.nhc.nl/board-committee/max-bader/
https://www.nhc.nl/board-committee/quirinep-eijkman/
https://www.nhc.nl/board-committee/rick-lawson/
https://www.nhc.nl/sjef-van-gennip/
https://www.nhc.nl/board-committee/takvor-avedissian/
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29. European Center for NON-for-profit Law 
30. European Centre for Press and Media Freedom 
31. European Civic Forum 
32. Europese Federatie van Journalisten 
33. European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) 

34. European Federation of Journalists (EFJ) 

35. Free Press Unlimited (FPU) 

36. International Press Institute (IPI) 

37. OBC Transeuropa (OBCT) 

38. European Partnership for Democracy 
39. Eruopees Jeugdforum 
40. Front Line Defenders 
41. Human Rights House Foundation 
42. Human Rights Watch 
43. ILGA-Europe 
44. International Commission of Jurists 
45. CIJL 
46. International Federation for Human Rights 
47. FIDH 
48. IPPF EN 
49. International Press Institute 
50. European Foundation Center (EFC) 
51. Kompass - René Rouwette 
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ANNEX 1 _ Signatories of Dutch NGO Coalition 

 

Annex to the Written inputs to the State report 

Fifth NGO report of the Dutch NGO Coalition for Children’s Rights to the UN Committee on the Rights 

of the Child 

 

Consulted experts 

Through the Coalition for Children’s Rights, organisations join forces to protect the interests of the 

child and supervise the safeguarding of children’s rights in Dutch law, policy and practice. The 

Coalition consists of key members Defence for Children, Kinderpostzegels, the National Youth 

Council, Save the Children, Terre des Hommes Netherlands and National Committee UNICEF The 

Netherlands, and has the Netherlands Youth Institute as their advisor. Besides its key members, the 

Coalition has many other partners. 

 

Authors 

 

Coordination and editing 

 

Brigitte Boswinkel  Dutch NGO Coalition for Children’s Rights 

Beata Karpinska  Terre des Hommes Netherlands 

Caroline van de Wetering Save the Children 

Carrie van der Kroon  Defence for Children 

Daniëlle de Jong  Defence for Children 

Esther Polhuijs    National Committee UNICEF The Netherlands 

Manal Zekari   Dutch NGO Coalition for Children’s Rights 

 

General implementation measures 

 

Reservations and legislation 

Caroline van de Wetering Save the Children 

Esther Polhuijs   National Committee UNICEF The Netherlands 

Maartje Berger   Defence for Children 

 

Coordination and decentralisation 

Maartje Berger   Defence for Children 

Caroline Vink   Netherlands Youth Institute 

Giulia Giacometti  National Youth Council (NJR) 

Janet van Bavel  Expert in multidisciplinary approach to child abuse 

and domestic violence 

 

Collecting data 

Erik Jan de Wilde  Netherlands Youth Institute 

Bas Tierolf    Verwey-Jonker Institute 

Lenneke Alink   University Leiden 

Marloes Kleinjan  Trimbos-institute 

 

Children’s rights education 

Esther Polhuijs   National Committee UNICEF The Netherlands 

Femke de Koning  Anne Frank House 

Franka Olujic   Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) 

Harry Ridder    Centrum voor Mondiaal Onderwijs  

Jantine Walst   Defence for Children 
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Klaske Schram    Amnesty International Dutch Section 

Philo Offermans  Movies that Matter 

 

The business community and child labour 

Josette Hermans  Save the Children  

Celine Verheijen  Defence for Children-ECPAT  

Eva Smulders   National Committee UNICEF The Netherlands 

Gine Zwart    Arisa  

Jan van de Venis  JustLaw, Stand Up For Your Rights and acting Ombudsperson for 

Future Generations 

Joyce Brummelman  Plan International Nederland 

Pieter Dirk Dekker  Help a Child 

 

BES islands 

La-Toya Charles      National Committee UNICEF The Netherlands 

Anoek Hansen   Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire 

Mick Schmit   Stichting Project (FORSA) 

Timoteo Silberie  Foundation for professional childcare in Bonaire 

Camelia Berkel-Dembrook Expertise Centre Education Care St.Eustatius 

Kenneth Cuvalay  Foundation The Quill 

Johan Schaeffer   Body, Mind & Spirit - ASGS Foundation 

Ludwina Charles  After School Care, Saba Girls and Boys Sports Society 

Sapphire Ramkissoon   Child Focus Foundation 

 

General principles 

 

Discrimination 

Carrie van der Kroon  Defence for Children 

Ellen-Rose Kambel  Rutu Foundation, advancing mother tongue education 

Jessica van Zadelhoff   COC Netherlands 

José Smits   Het Gehandicapte Kind (NSGK) 

 

Youth participation 

Giulia Giacometti         Nationale Jeugdraad (NJR) 

Camee van Comperen   Learning for Well-being Foundation 

Eline van der Meulen     Stichting JongPIT 

Eva Saeboe           Innovatienetwerk Jeugd | Regio Hart van Brabant 

Geeske Strating              Stichting Alexander 

Janine Pingen          Stichting Kind en Ziekenhuis        

Lindsay Vogelzang          Choice for Youth and Sexuality 

Malou Luchtenberg       Beatrix Kinderziekenhuis / UMC Groningen 

Mourad El Otmani    Young Amsterdam 

Myrna Lemmen            National Committee UNICEF The Netherlands 

Renske van Luijn       125Procent 

Vicky Verschoor            ZonMw 

Wendy Schrama           Universiteit Utrecht 

Willeke van Sleeuwen     Netherlands Youth Institute 

Willemijn Dupuis           Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling: KinderrechtenNU 

en het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters 
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Civil rights and freedoms 

 

Statelessness 

Caia Vlieks      Institute on Statelessness and Inclusion  

Jelle Klaas          PILP-NJCM 

 

Violence against children 

 

Violence against children 

Janet van Bavel Expert in a multidisciplinary approach to child abuse 

and domestic violence 

Caroline Vink                 Netherlands Youth Institute  

Coby van der Kooi      Netherlands’ Ombudsman for Children 

Debbie Maas               Veilig Thuis 

Kim van Laar               Team-Kim 

La-Toya Charles National Committee UNICEF The Netherlands 

Levi van Dam               Stichting JIM en Universiteit van Amsterdam 

Lian Smits                    Sterk Huis 

Maartje Berger  Defence for Children 

Marianne Volaart         Inventoz 

Mariëlle Dekker          Augeo Foundation 

Marijke Bleeker           Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 

Marjon Donkers           Marjon Donkers Coaching en Advies 

Remy Vink                    TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek 

Rhea Verheul               Netherlands’ Ombudsman for Children 

Suzanne Kok               Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 

Tea Hol                       LVAK Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling  

Willemijn Dupuis          Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling: KinderrechtenNU en het 

Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters 

Ytje Hokwerda              Defence for Children 

 

LGBTI children 

Jessica van Zadelhoff COC Nederland 

Bente Keulen  NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit 

Sophie Schers  Transgender Netwerk Nederland (TNN)           

 

Family and alternative care 

Eva Huls  Defence for Children 

Joliska Hellinga  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 

Carola Bodenstaff  Jeugdzorg Nederland 

Cindy Koole  Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) 

mr. E.A.A van Kalveen  Chair expert group of juvenile judges/ 

June de Groot  Defence for Children 

Mariëlle Bruning Universiteit Leiden 

Reinier Feiner   Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) 

 

Children with disabilities 

Jantine Walst  Defence for Children 

Ina Vijzelman                 Ieder(in) 

Silke Kuijpers                 Per Saldo 

Thijs Hardick  Ieder(in) 
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Health and wellbeing 

 

Infant mortality  

Professor emeritus Koos van der Velden    Public Health Radboud UMC Nijmegen 

 

ADHD and ADD 

Expert group ADHD/ADD  Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

Barbara van den Hoofdakker  Accare and RUG   

Dion Leiblum   Altrecht 

Els van den Ban                           Karakter   

Jaap Oosterlaan   VU Amsterdam  

Nanda Lambregts-Rommelse     Karakter     

Pieter Hoekstra   Accare and UMCG 

 

Overweight 

Leonie Barels   National Committee UNICEF The Netherlands 

Annegre de Roos                        Save the Children   

Bianca Schoonbeek                Maag Lever Darm Stichting   

Carolien Martens                    Hartstichting    

Frieda van der Jagt                Diabetes Fonds   

Gerda Feunekes                        Voedingscentrum    

Gertrude Zeinstra                       onderzoeker voedingsgedrag bij kinderen   

Hanno Pijl                                Leids Universitair Medisch Centrum    

Hester Rippen                           Stichting Kind en Ziekenhuis    

Raquel Abrahams  AJN Jeugdartsen Nederland   

Renate Dietvorst                           

Roy van der Ploeg                    Maag Lever Darm Stichting   

Wilrike Pasman                        Nederlandse Associatie voor de Studie van Overgewicht 

   

Air pollution 

Jan van de Venis  JustLaw, Stand Up For Your Rights and acting Ombudsperson for 

Future Generations  

 

Mental health 

Giulia Giacometti  Nationale Jeugdraad (NJR) 

Djieuwke Verseput  de Nederlandse ggz, Waardenetwerk Gezond opgroeien 

Eline Kolijn   Samen Sterk zonder Stigma 

Esther Polhuijs   National Committee UNICEF The Netherlands 

Hannah Boerstra  Diversion 

Ivet Pieper   Stichting Alexander 

Leonie Burggraaf  #ikbenOpen 

Marjonneke de Vetten de Nederlandse ggz, Waardenetwerk Internationaal verbinden / Dutch 

International Mental Health Hub 

Maurits Boote   ExpEx 

Merel Spijkerman  Alles is Gezondheid 

Mirjam Bekker-Stoop  Stichting Open Mind 

Mohini Awadhpersad  National Youth Council (NJR) 

Sara van der Weerd  Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 

Sexual health 

Ilze Smit   Rutgers 
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Substance use and gaming addiction 

Marloes Kleinjan  Trimbos-instituut  

Gera Nagelhout   Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) 

Renske Spijkerman  Parnassia Groep Academie en Brijder Verslavingszorg  

Simone Onrust   Trimbos-instituut 

Tony van Rooij   Trimbos-instituut 

 

Combatting poverty 

Caroline van de Wetering Save the Children 

Astrid Huygen   Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland 

Carina Buit   Nationaal Fonds Kinderhulp 

Caro Kroonen   Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Elles van der Gaag  Sam& voor alle kinderen 

Eva Huls   Defence for Children 

Gaby van den Biggelaar Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland 

Irene Verspeek   Armoedefonds 

Kim Houben   Divosa 

Martijn Schut   Martijn Schut Advies Sociaal Domein 

Monique Maks   Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Paulien Lensink   Stichting Halt 

Robin Koper   Speaking Minds 

 

Education and leisure 

 

Inclusive education 

Jantine Walst   Defence for Children 

Ellen-Rose Kambel  Rutu Foundation, advancing mother tongue education 

Femke van Zoggel  Stichting JongPIT 

Gepke Boezaard  Ieder(in) 

Hans Spekman   Jeugdeducatiefonds 

Hilde Kalthoff   Netherlands Youth Institute 

Jacqueline Schoonheim Het Gehandicapte Kind 

José Smits   Het Gehandicapte Kind  

Willy de Heer   Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden 

 

Leisure and recreation 

Froukje Hajer   Platform Ruimte voor de Jeugd/ adviseur jeugdbeleid Kind,  

spel & ruimte 

Cerunne Bouts   Speeltuinbende/ Het Gehandicapte Kind 

Dirk Vermeulen   Speelruimte - Kenniscentrum Buitenspelen/Speelforum 

Eelco Koppelaar  Eelco Koppelaar, specialist in speelruimte 

Elske Oost-Mulder  OBB creatieve (speel)ruimtedenkers 

Ilse van der Put   Wij zijn zet 

Jootje Vaas   Ontwerpbureau Jootje Vaas 

Josine van den Boogaard GGD Rotterdam 

Lia Karsten           Child in the City en Universiteit van Amsterdam,   

Louise Berkhout  Hogeschool Leiden/Speelforum 

Marian Schouten  Platform Ruimte voor de Jeugd 

Martin van Rooijen  Universiteit voor Humanistiek 

Hedy Goossens  VeiligheidNL 

Pauline van der Loo  Jantje Beton / NUSO 

Pim van der Pol   Speelforum 

Sigrun Lobst   Springzaad 
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Wilna van den Heuvel  Hogeschool Utrecht/Speelforum 

 

Special protection measures 

 

Migrant and refugee children 

Arja Oomkens  National Committee UNICEF The Netherlands 

Eva van Aalst   National Committee UNICEF The Netherlands 

Ariane den Uyl  VluchtelingenWerk Nederland 

Corrien Ullersma Van der Woude de Graaf advocaten  

Dr. Mr. Carla van Os Rijksuniversiteit Groningen  

Elin Hofman              War Child Holland 

Esther Zielhuis   National Committee UNICEF The Netherlands   

Frank Velthuizen            War Child Holland 

Gerriane Smits   Dokters van de Wereld   

Germa Lourens  Stichting Nidos/ VluchtelingenWerk Nederland  

Helen Schuurmans National Committee UNICEF The Netherlands   

Karel Jungheim  Kerk in Actie 

Majorie Kaandorp          National Committee UNICEF The Netherlands   

Marie-Christine Alting von Geusau Defence for Children   

Martin Vegter  Defence for Children 

Rhea Verheul  Netherlands’ Ombudsman for Children 

Sander Schuitemaker Defence for Children   

Stephanie Rap  University Leiden  

Sabina Brinkman ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 

  

 

Juvenile criminal law 

Maartje Berger   Defence for Children 

Annemieke Wolthuis  Restorative Justice Nederland  

Mariëlle Bruning  Universiteit Leiden    

Reinier Feiner   Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) 

Yannick van den Brink Universiteit Leiden  

 

Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography 

Dyonne Pennings Terre des Hommes Nederland 

Arda Gerkens  Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) 

Celine Verheijen Defence for Children - ECPAT 

Iara de Witte  Defence for Children - ECPAT 

Ina Hut   CoMensha 

Maartje Berger  Defence for Children 

Shakila Mangal  National Rapporteur do against human trafficking and sexual violence  

against children 

Sjoerd van Bemmel Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel 

Suzanne Kok  National Rapporteur do against human trafficking and sexual violence against 

children 

 

Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict 

Juliette Verhoeven Save the Children 

Anne-Floor Dekker  WO=MEN Dutch Gender Platform 

Pien Klieverik  Save the Children 
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Signatures 

 

1. #ikbenOpen 
2. 125Procent  
3. Accare 
4. After School Care, Saba Girls & Boys Sports Society 
5. AJN Jeugdartsen Nederland 
6. Alles is Gezondheid  
7. Altrecht 
8. Amnesty International Dutch Section  
9. Arisa 
10. Armoedefonds 
11. Augeo Foundation  
12. Beatrix Kinderziekenhuis / UMC Groningen 
13. Body, Mind & Spirit - AIDS Support Group Saba Foundation 
14. Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse 

ggz, VGN, VOBC) 
15. Brijder Jeugd Verslavingszorg  
16. BVjong, beroepsvereniging kinder- en jongerenwerkers 
17. Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) 
18. Centrum voor Mondiaal Onderwijs  
19. Child Focus Foundation 
20. Child Friendly Cities Netherlands 
21. COC Netherlands 
22. CoMensha  
23. de Nederlandse ggz 
24. Defence for Children  
25. Diversion  
26. Dokters van de Wereld  
27. Dutch Youth Council (NJR) 
28. Edukans 
29. Expertise Center Education Care St. Eustatius 
30. Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) 
31. Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire 
32. Expertisecentrum Samen naar School 
33. Fier. Landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties 
34. Foundation for professional childcare in Bonaire 
35. Foundation The Quill 
36. Help a Child 
37. Het Vergeten Kind 
38. Ieder(in) 
39. Ingrado 
40. Institute on Statelessness and Inclusion 
41. Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) 
42. Janusz Korczak Stichting 
43. Jeugdeducatiefonds 
44. Jeugdfonds Sport & Cultuur 
45. Jeugdzorg Nederland (chairwoman: Ms. Anne Rotering, also chairwoman of 

Jeugdbescherming West/JB-West, The Hague) 
46. Johannes Wier Stichting 
47. Justlaw 
48. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
49. Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden 
50. Kerk in Actie  
51. Kinderpostzegels 
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52. Learning for Well-being Foundation  
53. LVAK Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling  
54. Martijn Schut Advies Sociaal Domein 
55. Missing Chapter Foundation 
56. Movies that Matter 
57. National Committee UNICEF The Netherlands 
58. Nationaal Fonds Kinderhulp 
59. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) 
60. Nederlandse Associatie voor de Studie van Overgewicht 
61. Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 
62. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
63. Netherlands Youth Institute 
64. NNID Nederlandse organisatie voor seksdiversiteit 
65. OBB creatieve (speel)ruimtedenkers 
66. Per Saldo  
67. Pharos 
68. Plan International Nederland 
69. Platform Ruimte voor de Jeugd 
70. Restorative Justice Nederland  
71. Rutgers 
72. Rutu Foundation, advancing mother tongue education 
73. Sam& voor alle kinderen 
74. Samen Sterk zonder Stigma 
75. Save the Children 
76. SOS Children's Villages 
77. Speaking Minds 
78. Stand Up For Your Rights  
79. Sterk Huis  
80. Steunpunt Onderwijs Het Gehandicapte Kind 
81. Stichting Alexander 
82. Stichting Halt  
83. Stichting JIM  
84. Stichting JongPIT  
85. Stichting Kind en Ziekenhuis                   
86. Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders 
87. Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling: KinderrechtenNU en het Nederlands 

Genootschap van Kinderburgemeesters 
88. Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) 
89. Stichting Ocan 
90. Stichting Open Mind  
91. Stichting Project FORSA 
92. Team-Kim  
93. Terre des Hommes Nederland 
94. TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
95. Transgender Netwerk Nederland  
96. Trimbos-institute 
97. University Leiden 
98. Valente 
99. Veilig Thuis 
100. VeiligheidNL 
101. Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)  
102. Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) 
103. Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland 
104. Verwey-Jonker Instituut 
105. VluchtelingenWerk Nederland  
106. Voedingscentrum 
107. Vrije Universiteit Amsterdam  
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108. WO=MEN Dutch Gender Platform  
109. Young Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children’s rights in the Netherlands 2015 – 2020  

Fifth NGO report of the Dutch NGO Coalition for Children’s Rights to the UN Committee on the Rights 

of the Child 

Contact details 

Kinderrechtencollectief 

p/a Defence for Children 

Hooglandse Kerkgracht 17G 

2312 HS Leiden 

Nederland 

Phone: (+31) (0)71-516 09 80 

info@kinderrechten.nl 

www.kinderrechten.nl 

 

 

mailto:info@kinderrechten.nl
http://www.kinderrechten.nl/


 
 

WOLFERT VAN BORSSELENWEG 119 
NL – 1181 PJ AMSTELVEEN 

 
M +31 (0)6 46 22 42 52 
E  henriette@nakadlaw.nl  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Amstelveen, 14 January 2022 

 

 

 

“When you cease to make a contribution, you begin to die.” 
~ Eleanor Roosevelt 

 

 

 

 

 
 

Re: additional information following the 89th pre-session - The Netherlands 
 
 
 
Dear Sirs, 
 
 
1. In view of the meetings of the CRC - Convention on the Rights of the Child, 89 Session (17 Jan 

2022 - 11 Feb 2022),1 regarding Croatia, Cuba, Cyprus, Djibouti, Greece, Kiribati, Madagascar, 
The Netherlands and Somalia, I wish to send you additional information regarding the situation in 
the Kingdom of The Netherlands. 

 
2. As a former lawyer, a doctor in Dutch law, a spouse and mother of four children, and a European 

citizen, I feel a moral obligation and I am dedicated to your mission to promote and protect human 
rights and help to put an end to unimaginable crimes that threaten the peace, security and well-
being of the world and beyond. “We will never, ever give up making this world better for everyone, 
everywhere.” 

 
3. Even today, I feel very much inspired by the example set by mrs. Eleanor Roosevelt:   

“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close 
and so small that they cannot be seen on any maps of the world. … Unless these rights have 
meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerned citizen action to uphold 
them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.”  
 

 
1 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1400&Lang=en  

TO: United Nations 
CRC - Convention on the Rights of the Child 
89 Session (17 Jan 2022 - 11 Feb 2022) 
Palais Wilson, Ground Floor Conference Room 
Geneva, Switzerland 
 
Per mail: civilsociety@ohchr.org; InfoDesk@ohchr.org 
 
Distribution list 
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mailto:henriette@nakadlaw.nl
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1400&Lang=en
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mailto:InfoDesk@ohchr.org
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4. As a lawyer, I tried to provide adequate and effective legal assistance to parents and their children 
in the Dutch system of Child Protection Services in 2020 and 2021. This system is characterized 
by false files, perverted financial incentives, and also by violence, (sexual) abuse and forced 
medical and psychological/behavioral experiments, and by daily bullying, threats, intimidations and 
retaliations from the part of the State against children and their parents.  

 
5. Unfortunately, even the Dutch courts consider themselves (supply) chain partners, and the trials 

before the family courts do not meet the requirements that the child’s interest is their primary 
consideration (article 3.1 UN Children’s Treaty;, with rare exceptions there is no independent and 
impartial judiciary review of cases (article 37 sub d UN Children’s Treaty) and consequently no fair 
trials (article 6 ECHR). On 30 December 2021, I requested the Amsterdam Deacon of the Dutch 
Bar Association, under protest, to disbar me.   

 
6. A number of civil society organizations - no less than 109 in total constituting the Dutch NGO 

Coalition for human rights alone! (See Annex 1) - and a number of public institutions already 
provided you with information for your Convention on the Rights of the Child 89 Session as of 17 
Jan 2022.  

 

 
 
7. However, as far as I can tell, these organizations are either linked – some more than others – to 

the (supply) chain partners of Dutch Child Protection services, or they are financially dependent on 
annual (government) subsidies for their continuation, etc. It is hard to escape the impression that 
the organizations are more focused on protecting the system and the (commercial) interest of the 
professionals in the (supply) chain than that they are serving the interest of children and their 
families, as they do not mention the abuses in Dutch Child Protection Services. They seem to 
downplay them, turn a blind eye to the abuses or use repression to those who wish the abuses to 
stop.  The voices of the children and parents are not (sufficiently) adopted in the various reports 
brought to your attention. The last (Swiss) organization is a cooperation of a number of Dutch 
parents’ support associations.2 "Parents and children are outlawed and powerless."3 Dutch Child 
Protection Services is a state in a state. However, the report of the Swiss organization dates from 
July 2019, and in view of recent developments, an update of the report would be welcome.  
 

8. There have been many developments and revelations of continuous children’s rights violations in 
recent months, even in the past 48 hours.4 Other lawyers stepped forward and journalists allowed 
parents’ voices to be heard; their stories confirm my criticism on the system, for which I was harshly 
put down via disciplinary proceedings. 

 

 
2 https://www.1limburg.nl/wanbeleid-bij-bureau-jeugdzorg-rechtszaak-dreigt  
3 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210219_94971461  
4 https://www.ftm.nl/artikelen/de-zaak-bram; https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-een-kind-met-spoed-
uithuisplaatsen-een-te-hard-middel-hoe-yvonne-al-zes-jaar-strijdt-tegen-het-weghalen-van-haar-zoon~be326627/  

https://www.1limburg.nl/wanbeleid-bij-bureau-jeugdzorg-rechtszaak-dreigt
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210219_94971461
https://www.ftm.nl/artikelen/de-zaak-bram
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-een-kind-met-spoed-uithuisplaatsen-een-te-hard-middel-hoe-yvonne-al-zes-jaar-strijdt-tegen-het-weghalen-van-haar-zoon~be326627/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-een-kind-met-spoed-uithuisplaatsen-een-te-hard-middel-hoe-yvonne-al-zes-jaar-strijdt-tegen-het-weghalen-van-haar-zoon~be326627/
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9. None of the reports submitted to you mention the grave and fundamental, systemic, concerns about 
the rule of law in The Netherlands and the consequences thereof for children’s rights. The Report 
of Commission Van Dam, December 2020 about the Children Tax Allowance Scandal led to the 
fall of the Dutch government, Rutte III.  No one responsible has been brought to justice; in fact all 
politicians were cleared before the elections in March 2021, and the same (deputy) ministers have 
been sworn in again, under Rutte IV, at least many of them. The formation of a new government 
took almost 300 days, during which time the outgoing government passed many controversial laws, 
was unable to solve scandals such as the Children Tax Allowance Scandal, Groningen natural gas 
scandal and other scandals,  and they appointed a considerable number of Presidents in the 
Judiciary.  

 
10. The Report of Commission Bosman, January 2021, indicated system failures in many policy areas. 

Since then, there have been many developments illustrating the problems of the governance 
culture (repression, culture of fear) and the erosion of the parliamentary democracy (checks and 
balances within the Trias Politica). I also refer to the Report of the Venice Commission (October 
2021), the self reflection reports of the Dutch administrative judges (October 2021) and the 
Supreme Administrative Council (November 2021). The Chairman of the Dutch Judiciary indicated 
that the lack of protection by the Dutch courts was a serious matter and the report may be 
interpreted as an apology by the courts. Older reports, such as the Commission Samson (2014) 
and Commission De Winter (2019) have not been properly addressed. This is even true for the 
Commission on Human rights in the Digital Era (2001). One can conclude that their 
recommendations have not been implemented, and the reports ended up in a bottom drawer, 
somewhere. 

 
11. The Hague has a special position as a city of peace and justice. The city attracts many government 

leaders, international organizations, knowledge centers, aid organizations, companies and 
students. They work together here and share their knowledge. They are working on new ideas to 
solve global problems. And to build a sustainable future.5 How is it possible that domestically crimes 
against humanity can be committed for decades without anyone seeming to notice or even care? 
How does the Netherlands explain or justify its actions to the United Nations? 
 

12. The answer is: with disinformation. The public and private bodies in the supply chain claim that the 
parents are threatening the child, and that the parents seek to provoke a conflict. And that the troop 
build-up, the tanks and heavy artillery from the side of Dutch Child Protection Services are all purely 
defensive. That’s like the fox saying it had to attack the henhouse because its occupants somehow 
pose a threat. We’ve seen this gas-lighting before. When The Netherlands changed the Youth Care 
Act in 2015 (decentralization), it claimed that the parents were the aggressors to justify pre-planned 
military action, which took away the last control of government spending by the municipalities. It 
was all carefully planned and premeditated, with knowledge of the perverse financial incentives 
and with some additional mumbling about good people in a bad system. The heavy artillery even 
includes a national secret police force, erected in 2013 and since then maintained in close 
cooperation with the Dutch Association of Municipalities (VNG), which is not mentioned either by 
any of the civil societies organizations! Not even the Dutch Bar Association or the Committee on 
Human Rights have ever expressed their concerns about it. The industry is embedded in all levels 
of society, and by an ongoing show of power they are allowed to repress any and all attempt to 
discuss the crimes against humanity, the violence against women and girls, the damaging of 
children, and the continuous undermining of human dignity.  

 
13. On 19 March 2021, I filed a petition with the Dutch Public Prosecution for crimes committed by the 

Dutch Child Protection Services. On 12 April 2021 I filed a petition with the Office of the Prosecutors 
of the International Criminal Court (ICC) in The Hague, requesting to prosecute the Netherlands for 
crimes against humanity. This information has not been shared with you by the 109+ civil societies 
organizations either, which is regrettable, and also remarkable. It is yet another illustration of the 
Dutch governance culture (of silence and fear, and of high rewards) under the Rutte regime. 

 
5 https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/stad-van-vrede-en-recht/den-haag-internationale-stad-van-
vrede-en-recht.htm  
 

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/stad-van-vrede-en-recht/den-haag-internationale-stad-van-vrede-en-recht.htm
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/stad-van-vrede-en-recht/den-haag-internationale-stad-van-vrede-en-recht.htm
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14. I am concerned that you have not been provided, or hardly at all, with solid information about the 

structural problems and the massive scale of human rights violations, in relation to more than 
15,000 compulsorily abandoned and/or adopted children since 1956, more than 42,000 children 
currently placed out of their homes via the courts (and in total approximately 95,000 children placed 
out of their homes according to the government via the unlawful ‘voluntary placements’) and the 
450,000 placed under State supervision, possibly twice this number again via so-called 'voluntary' 
framework!, the 3,000 children locked up in closed youth care institutions (youth prisons), 2,500 
disappeared asylum children, and/or 70,000 child allowances affair victim and other victims. They 
have been disenfranchised. The children are financially exploited. We cannot continue to sweep 
these problems under the carpet. And the industry is about to take over our education system as a 
whole. 

 
15. The Dutch State invests heavily in perception management (EU Rule of law report 2021), rather 

than upholding the rule of law and protecting human rights: 
The Dutch justice system continues to be characterised by a very high level of perceived judicial 
independence, and efforts continue to further foster the quality of justice. 
As last year, the Netherlands continues to be perceived as one of the least corrupt countries in 
the EU and the world. Integrity is a key component of the framework governing the public 
administration. In 2020, an extensive programme on combating subversive organised crime was 
launched, including a holistic approach to prevent, detect and sanction corruption, after 
investigations showed that criminals are actively looking to exercise undue influence on civil 
servants. 

 
16. In addition to the information provided to you by the Civil Society Organizations, I therefore wish to 

send you additional information and give a voice to the children and the parents who are – 
structurally – ignored, let alone listened to. This information will be provided to you in the form of a 
selection of letters and other documents I wrote in the past two years on the topic (more information 
is available). 

 
17. In these letters and documents, I also provide information about the designed system failures, 

which lead to grave infringements of the UN Children’s Treaty and other human rights treaties, on 
a massive scale. In The Kingdom of The Netherlands the problems are no regrettable, unavoidable 
incidents which are timely corrected by the courts, but they show a pattern of the cooperation of all 
chain partners, including the Judiciary, to large scale abuses and crimes against children and their 
families. The reports submitted to you contain misleading terminology, f.e. “sometimes” (=almost 
always) and “not always” (=hardly ever), and they fail to mention that human rights violations are 
the modus operandi and the direct result of intentional, damaging legislation, directives, policies 
and procedures, and a complete lack of protection by the family judges.  

 
18. One example thereof is the contact ban between children and their parents in the first year of a 

family separation,6 which is in fact an example of an intentional policy of parental alienation and an 
infringement of article 9.3 UN Children’s Treaty and a default modus operandi. All in all, the Dutch 
Child Protection Services goes against human dignity as described in article 1 Universal 
Declaration of Human Rights.  

 
19. From the information provided to you today, it is also clear that many reorganizations of Dutch Child 

Protection Services have indeed taken place over the past decades. However, none of them were 
designed to improve the legal position of the children and their parents, and that there is no intention 
to change this in the short term. This is all clearly described and explained in the book (dissertation 
2013) ‘Tyranny in Dutch Child Protection Services’ by dr. M.A.J. Clarijs.  

 
20. Whistleblowers, regardless whether they are children and parents, lawyers, doctors, psychologists 

and/or employees of the system and their (supply) chain partners, put their lives, their work and 
their families in jeopardy, and risk to be targeted by the Dutch State (Rutte Doctrine). Some were 
forced to flee abroad and are being hunted down, even today. 

 
6 https://nos.nl/artikel/2412999-defence-for-children-uit-huis-geplaatste-kinderen-krijgen-niet-juiste-hulp  

https://nos.nl/artikel/2412999-defence-for-children-uit-huis-geplaatste-kinderen-krijgen-niet-juiste-hulp
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21. Every year, the Roosevelt Foundation in Middelburg and the Franklin and Eleanor Roosevelt 

Institute in New York present the so-called 'Roosevelt Four Freedoms Awards'. These are intended 
for men, women and organizations that give inspiring substance to the Four Freedoms of Franklin 
D. Roosevelt: Freedom of speech, Freedom of religion, Freedom from want and Freedom from 
fear. The Roosevelt Foundation sees in Mrs. SviatlanaTsikhanouskaya a true leader of the 
democratic movement, which gives the people of White Russia a voice and hope for a better future 
in which the rule of law and fundamental human rights are respected. "Their commitment and 
courage are an example to others living in difficult conditions in countries where human rights and 

democratic values are violated."7  

 

22. “David Sassoli was a man of deep faith and strong convictions. Everyone loved his smile and his 

kindness, yet he knew how to fight for what he believed in. In 1989, he was in Berlin, among the 
young Europeans when the Wall came down. And ever since, he has stood on the side of 
democracy and of a united Europe. In over a decade of service in the European Parliament, he 
constantly defended our Union and its values. But he also believed that Europe had to strive for 
more. He wanted Europe to be more united, closer to its people, more faithful to our values. That 
is his legacy. And that is how I will remember him. As a champion of justice and solidarity, and a 
dear friend.”8  

 
23. There are many dark clouds over Europe and human rights are infringed in many countries, notably 

in France, Germany, Italy and Austria. Limitations on personal integrity, the freedom of speech and 
the freedom of movement are just examples on how the Member States are not respecting the 
basic human rights. The repression and retaliations are felt throughout society, by a coordinated 
policy of fear mongering. 

 
24. I am sending you the following documents from the period 2020/2021 for your further review: 

1. Letter dated 21 July 2020 to the President of the European Commission;  
2. Letter dated 24 September 2020 to the President of the European Commission;  
3. Letter dated 18 November 2020 regarding the dysfunctioning of the rule of law in The 

Netherlands; 
4. Letter dated 1 November 2021 to the Amsterdam Deacon of the Dutch Bar Association; 
5. Letter dated 1 November 2021 to the Disciplinary Court of Appeal for lawyers; 

5.1 Annex 1 Developments and revelations after 4 October 2021; 
5.2 List of grounds for out of home placements in The Netherlands;  

6. Request, under protest, to Amsterdam Deacon of the Dutch Bar Association to be disbarred; 
7. Accompanying e-mails; 

 
A. Criminal report with the Dutch Public Prosecutors Office regarding crimes in Dutch Child 

Protection Services (including Annex A); 
B. Letter to ICC filing requesting the prosecution of crimes against humanity. 

 
25. I trust the information provided above wil help you to have a more complete understanding of the 

situation in the Kingdom of The Netherlands, and understand the gap between perception and 
reality.  

 
Yours faithfully, 

 

 

 

 

Mr. dr. H.W.R. Nakad-Weststrate, human rights advocate 

 
7 https://www.fourfreedoms.nl/nl/nieuws/bericht:sviatlana-tsikhanouskaya-ontvangt-de-internationale-four-
freedoms-award.htm; https://www.fourfreedoms.nl/en/four-freedoms/eleanor-roosevelt-and-the-universal-
declaration-of.htm 
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_301 

https://www.fourfreedoms.nl/
https://www.fourfreedoms.nl/nl/nieuws/bericht:sviatlana-tsikhanouskaya-ontvangt-de-internationale-four-freedoms-award.htm
https://www.fourfreedoms.nl/nl/nieuws/bericht:sviatlana-tsikhanouskaya-ontvangt-de-internationale-four-freedoms-award.htm
https://www.fourfreedoms.nl/en/four-freedoms/eleanor-roosevelt-and-the-universal-declaration-of.htm
https://www.fourfreedoms.nl/en/four-freedoms/eleanor-roosevelt-and-the-universal-declaration-of.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_301
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ANNEX 1 _ Signatories of Dutch NGO Coalition 
 
Annex to the Written inputs to the State report 
Fifth NGO report of the Dutch NGO Coalition for Children’s Rights to the UN Committee on the Rights 
of the Child 
 
 
Consulted experts 
 
Through the Coalition for Children’s Rights, organisations join forces to protect the interests of the 
child and supervise the safeguarding of children’s rights in Dutch law, policy and practice. The 
Coalition consists of key members Defence for Children, Kinderpostzegels, the National Youth 
Council, Save the Children, Terre des Hommes Netherlands and National Committee UNICEF The 
Netherlands, and has the Netherlands Youth Institute as their advisor. Besides its key members, the 
Coalition has many other partners. 
 
Authors 
 
Coordination and editing 
 
Brigitte Boswinkel  Dutch NGO Coalition for Children’s Rights 
Beata Karpinska  Terre des Hommes Netherlands 
Caroline van de Wetering Save the Children 
Carrie van der Kroon  Defence for Children 
Daniëlle de Jong  Defence for Children 
Esther Polhuijs    National Committee UNICEF The Netherlands 
Manal Zekari   Dutch NGO Coalition for Children’s Rights 
 
General implementation measures 
 
Reservations and legislation 
Caroline van de Wetering Save the Children 
Esther Polhuijs   National Committee UNICEF The Netherlands 
Maartje Berger   Defence for Children 
 
Coordination and decentralisation 
Maartje Berger   Defence for Children 
Caroline Vink   Netherlands Youth Institute 
Giulia Giacometti  National Youth Council (NJR) 
Janet van Bavel  Expert in multidisciplinary approach to child abuse 

and domestic violence 
 
Collecting data 
Erik Jan de Wilde  Netherlands Youth Institute 
Bas Tierolf    Verwey-Jonker Institute 
Lenneke Alink   University Leiden 
Marloes Kleinjan  Trimbos-institute 
 
Children’s rights education 
Esther Polhuijs   National Committee UNICEF The Netherlands 
Femke de Koning  Anne Frank House 
Franka Olujic   Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) 
Harry Ridder    Centrum voor Mondiaal Onderwijs  
Jantine Walst   Defence for Children 
Klaske Schram    Amnesty International Dutch Section 
Philo Offermans  Movies that Matter 
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The business community and child labour 
Josette Hermans  Save the Children  
Celine Verheijen  Defence for Children-ECPAT  
Eva Smulders   National Committee UNICEF The Netherlands 
Gine Zwart    Arisa  
Jan van de Venis  JustLaw, Stand Up For Your Rights and acting Ombudsperson for 

Future Generations 
Joyce Brummelman  Plan International Nederland 
Pieter Dirk Dekker  Help a Child 
 
BES islands 
La-Toya Charles      National Committee UNICEF The Netherlands 
Anoek Hansen   Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire 
Mick Schmit   Stichting Project (FORSA) 
Timoteo Silberie  Foundation for professional childcare in Bonaire 
Camelia Berkel-Dembrook Expertise Centre Education Care St.Eustatius 
Kenneth Cuvalay  Foundation The Quill 
Johan Schaeffer   Body, Mind & Spirit - ASGS Foundation 
Ludwina Charles  After School Care, Saba Girls and Boys Sports Society 
Sapphire Ramkissoon   Child Focus Foundation 
 
General principles 
 
Discrimination 
Carrie van der Kroon  Defence for Children 
Ellen-Rose Kambel  Rutu Foundation, advancing mother tongue education 
Jessica van Zadelhoff   COC Netherlands 
José Smits   Het Gehandicapte Kind (NSGK) 
 
Youth participation 
Giulia Giacometti         Nationale Jeugdraad (NJR) 
Camee van Comperen   Learning for Well-being Foundation 
Eline van der Meulen     Stichting JongPIT 
Eva Saeboe           Innovatienetwerk Jeugd | Regio Hart van Brabant 
Geeske Strating              Stichting Alexander 
Janine Pingen          Stichting Kind en Ziekenhuis        
Lindsay Vogelzang          Choice for Youth and Sexuality 
Malou Luchtenberg       Beatrix Kinderziekenhuis / UMC Groningen 
Mourad El Otmani    Young Amsterdam 
Myrna Lemmen            National Committee UNICEF The Netherlands 
Renske van Luijn       125Procent 
Vicky Verschoor            ZonMw 
Wendy Schrama           Universiteit Utrecht 
Willeke van Sleeuwen     Netherlands Youth Institute 
Willemijn Dupuis           Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling: KinderrechtenNU 

en het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters 
 
Civil rights and freedoms 
 
Statelessness 
Caia Vlieks      Institute on Statelessness and Inclusion  
Jelle Klaas          PILP-NJCM 
 
Violence against children 
 
Violence against children 
Janet van Bavel Expert in a multidisciplinary approach to child abuse 

and domestic violence 
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Caroline Vink                 Netherlands Youth Institute  
Coby van der Kooi      Netherlands’ Ombudsman for Children 
Debbie Maas               Veilig Thuis 
Kim van Laar               Team-Kim 
La-Toya Charles National Committee UNICEF The Netherlands 
Levi van Dam               Stichting JIM en Universiteit van Amsterdam 
Lian Smits                    Sterk Huis 
Maartje Berger  Defence for Children 
Marianne Volaart         Inventoz 
Mariëlle Dekker          Augeo Foundation 
Marijke Bleeker           Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 
Marjon Donkers           Marjon Donkers Coaching en Advies 
Remy Vink                    TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek 
Rhea Verheul               Netherlands’ Ombudsman for Children 
Suzanne Kok               Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 
Tea Hol                       LVAK Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling  
Willemijn Dupuis          Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling: KinderrechtenNU en het 

Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters 
Ytje Hokwerda              Defence for Children 
 
LGBTI children 
Jessica van Zadelhoff COC Nederland 
Bente Keulen  NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit 
Sophie Schers  Transgender Netwerk Nederland (TNN)           
 
Family and alternative care 
Eva Huls  Defence for Children 
Joliska Hellinga  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 
Carola Bodenstaff  Jeugdzorg Nederland 
Cindy Koole  Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) 
mr. E.A.A van Kalveen  Chair expert group of juvenile judges/ 
June de Groot  Defence for Children 
Mariëlle Bruning Universiteit Leiden 
Reinier Feiner   Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) 
 
Children with disabilities 
Jantine Walst  Defence for Children 
Ina Vijzelman                 Ieder(in) 
Silke Kuijpers                 Per Saldo 
Thijs Hardick  Ieder(in) 
 
Health and wellbeing 
 
Infant mortality  
Professor emeritus Koos van der Velden    Public Health Radboud UMC Nijmegen 
 
ADHD and ADD 
Expert group ADHD/ADD  Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Barbara van den Hoofdakker  Accare and RUG   
Dion Leiblum   Altrecht 
Els van den Ban                           Karakter   
Jaap Oosterlaan   VU Amsterdam  
Nanda Lambregts-Rommelse     Karakter     
Pieter Hoekstra   Accare and UMCG 
 
Overweight 
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Leonie Barels   National Committee UNICEF The Netherlands 
Annegre de Roos                        Save the Children   
Bianca Schoonbeek                Maag Lever Darm Stichting   
Carolien Martens                    Hartstichting    
Frieda van der Jagt                Diabetes Fonds   
Gerda Feunekes                        Voedingscentrum    
Gertrude Zeinstra                       onderzoeker voedingsgedrag bij kinderen   
Hanno Pijl                                Leids Universitair Medisch Centrum    
Hester Rippen                           Stichting Kind en Ziekenhuis    
Raquel Abrahams  AJN Jeugdartsen Nederland   
Renate Dietvorst                           
Roy van der Ploeg                    Maag Lever Darm Stichting   
Wilrike Pasman                        Nederlandse Associatie voor de Studie van Overgewicht 
   
Air pollution 
Jan van de Venis  JustLaw, Stand Up For Your Rights and acting Ombudsperson for 
Future Generations  
 
Mental health 
Giulia Giacometti  Nationale Jeugdraad (NJR) 
Djieuwke Verseput  de Nederlandse ggz, Waardenetwerk Gezond opgroeien 
Eline Kolijn   Samen Sterk zonder Stigma 
Esther Polhuijs   National Committee UNICEF The Netherlands 
Hannah Boerstra  Diversion 
Ivet Pieper   Stichting Alexander 
Leonie Burggraaf  #ikbenOpen 
Marjonneke de Vetten de Nederlandse ggz, Waardenetwerk Internationaal verbinden / Dutch 
International Mental Health Hub 
Maurits Boote   ExpEx 
Merel Spijkerman  Alles is Gezondheid 
Mirjam Bekker-Stoop  Stichting Open Mind 
Mohini Awadhpersad  National Youth Council (NJR) 
Sara van der Weerd  Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
 
Sexual health 
Ilze Smit   Rutgers 
 
Substance use and gaming addiction 
Marloes Kleinjan  Trimbos-instituut  
Gera Nagelhout   Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) 
Renske Spijkerman  Parnassia Groep Academie en Brijder Verslavingszorg  
Simone Onrust   Trimbos-instituut 
Tony van Rooij   Trimbos-instituut 
 
Combatting poverty 
Caroline van de Wetering Save the Children 
Astrid Huygen   Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland 
Carina Buit   Nationaal Fonds Kinderhulp 
Caro Kroonen   Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Elles van der Gaag  Sam& voor alle kinderen 
Eva Huls   Defence for Children 
Gaby van den Biggelaar Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland 
Irene Verspeek   Armoedefonds 
Kim Houben   Divosa 
Martijn Schut   Martijn Schut Advies Sociaal Domein 
Monique Maks   Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Paulien Lensink   Stichting Halt 
Robin Koper   Speaking Minds 
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Education and leisure 
 
Inclusive education 
Jantine Walst   Defence for Children 
Ellen-Rose Kambel  Rutu Foundation, advancing mother tongue education 
Femke van Zoggel  Stichting JongPIT 
Gepke Boezaard  Ieder(in) 
Hans Spekman   Jeugdeducatiefonds 
Hilde Kalthoff   Netherlands Youth Institute 
Jacqueline Schoonheim Het Gehandicapte Kind 
José Smits   Het Gehandicapte Kind  
Willy de Heer   Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden 
 
Leisure and recreation 
Froukje Hajer   Platform Ruimte voor de Jeugd/ adviseur jeugdbeleid Kind,  

spel & ruimte 
Cerunne Bouts   Speeltuinbende/ Het Gehandicapte Kind 
Dirk Vermeulen   Speelruimte - Kenniscentrum Buitenspelen/Speelforum 
Eelco Koppelaar  Eelco Koppelaar, specialist in speelruimte 
Elske Oost-Mulder  OBB creatieve (speel)ruimtedenkers 
Ilse van der Put   Wij zijn zet 
Jootje Vaas   Ontwerpbureau Jootje Vaas 
Josine van den Boogaard GGD Rotterdam 
Lia Karsten           Child in the City en Universiteit van Amsterdam,   
Louise Berkhout  Hogeschool Leiden/Speelforum 
Marian Schouten  Platform Ruimte voor de Jeugd 
Martin van Rooijen  Universiteit voor Humanistiek 
Hedy Goossens  VeiligheidNL 
Pauline van der Loo  Jantje Beton / NUSO 
Pim van der Pol   Speelforum 
Sigrun Lobst   Springzaad 
Wilna van den Heuvel  Hogeschool Utrecht/Speelforum 
 
Special protection measures 
 
Migrant and refugee children 
Arja Oomkens  National Committee UNICEF The Netherlands 
Eva van Aalst   National Committee UNICEF The Netherlands 
Ariane den Uyl  VluchtelingenWerk Nederland 
Corrien Ullersma Van der Woude de Graaf advocaten  
Dr. Mr. Carla van Os Rijksuniversiteit Groningen  
Elin Hofman              War Child Holland 
Esther Zielhuis   National Committee UNICEF The Netherlands   
Frank Velthuizen            War Child Holland 
Gerriane Smits   Dokters van de Wereld   
Germa Lourens  Stichting Nidos/ VluchtelingenWerk Nederland  
Helen Schuurmans National Committee UNICEF The Netherlands   
Karel Jungheim  Kerk in Actie 
Majorie Kaandorp          National Committee UNICEF The Netherlands   
Marie-Christine Alting von Geusau Defence for Children   
Martin Vegter  Defence for Children 
Rhea Verheul  Netherlands’ Ombudsman for Children 
Sander Schuitemaker Defence for Children   
Stephanie Rap  University Leiden  
Sabina Brinkman ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 
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Juvenile criminal law 
Maartje Berger   Defence for Children 
Annemieke Wolthuis  Restorative Justice Nederland  
Mariëlle Bruning  Universiteit Leiden    
Reinier Feiner   Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) 
Yannick van den Brink Universiteit Leiden  
 
Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography 
Dyonne Pennings Terre des Hommes Nederland 
Arda Gerkens  Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) 
Celine Verheijen Defence for Children - ECPAT 
Iara de Witte  Defence for Children - ECPAT 
Ina Hut   CoMensha 
Maartje Berger  Defence for Children 
Shakila Mangal  National Rapporteur do against human trafficking and sexual violence  

against children 
Sjoerd van Bemmel Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel 
Suzanne Kok  National Rapporteur do against human trafficking and sexual violence against 
children 
 
Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict 
Juliette Verhoeven Save the Children 
Anne-Floor Dekker  WO=MEN Dutch Gender Platform 
Pien Klieverik  Save the Children 
 
 
Signatures 
 

1. #ikbenOpen 
2. 125Procent  
3. Accare 
4. After School Care, Saba Girls & Boys Sports Society 
5. AJN Jeugdartsen Nederland 
6. Alles is Gezondheid  
7. Altrecht 
8. Amnesty International Dutch Section  
9. Arisa 
10. Armoedefonds 
11. Augeo Foundation  
12. Beatrix Kinderziekenhuis / UMC Groningen 
13. Body, Mind & Spirit - AIDS Support Group Saba Foundation 
14. Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse 

ggz, VGN, VOBC) 
15. Brijder Jeugd Verslavingszorg  
16. BVjong, beroepsvereniging kinder- en jongerenwerkers 
17. Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) 
18. Centrum voor Mondiaal Onderwijs  
19. Child Focus Foundation 
20. Child Friendly Cities Netherlands 
21. COC Netherlands 
22. CoMensha  
23. de Nederlandse ggz 
24. Defence for Children  
25. Diversion  
26. Dokters van de Wereld  
27. Dutch Youth Council (NJR) 
28. Edukans 
29. Expertise Center Education Care St. Eustatius 
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30. Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) 
31. Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire 
32. Expertisecentrum Samen naar School 
33. Fier. Landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties 
34. Foundation for professional childcare in Bonaire 
35. Foundation The Quill 
36. Help a Child 
37. Het Vergeten Kind 
38. Ieder(in) 
39. Ingrado 
40. Institute on Statelessness and Inclusion 
41. Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) 
42. Janusz Korczak Stichting 
43. Jeugdeducatiefonds 
44. Jeugdfonds Sport & Cultuur 
45. Jeugdzorg Nederland (chairwoman: Ms. Anne Rotering, also chairwoman of 

Jeugdbescherming West/JB-West, The Hague) 
46. Johannes Wier Stichting 
47. Justlaw 
48. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
49. Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden 
50. Kerk in Actie  
51. Kinderpostzegels 
52. Learning for Well-being Foundation  
53. LVAK Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling  
54. Martijn Schut Advies Sociaal Domein 
55. Missing Chapter Foundation 
56. Movies that Matter 
57. National Committee UNICEF The Netherlands 
58. Nationaal Fonds Kinderhulp 
59. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) 
60. Nederlandse Associatie voor de Studie van Overgewicht 
61. Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 
62. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
63. Netherlands Youth Institute 
64. NNID Nederlandse organisatie voor seksdiversiteit 
65. OBB creatieve (speel)ruimtedenkers 
66. Per Saldo  
67. Pharos 
68. Plan International Nederland 
69. Platform Ruimte voor de Jeugd 
70. Restorative Justice Nederland  
71. Rutgers 
72. Rutu Foundation, advancing mother tongue education 
73. Sam& voor alle kinderen 
74. Samen Sterk zonder Stigma 
75. Save the Children 
76. SOS Children's Villages 
77. Speaking Minds 
78. Stand Up For Your Rights  
79. Sterk Huis  
80. Steunpunt Onderwijs Het Gehandicapte Kind 
81. Stichting Alexander 
82. Stichting Halt  
83. Stichting JIM  
84. Stichting JongPIT  
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85. Stichting Kind en Ziekenhuis                   
86. Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders 
87. Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling: KinderrechtenNU en het Nederlands 

Genootschap van Kinderburgemeesters 
88. Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) 
89. Stichting Ocan 
90. Stichting Open Mind  
91. Stichting Project FORSA 
92. Team-Kim  
93. Terre des Hommes Nederland 
94. TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
95. Transgender Netwerk Nederland  
96. Trimbos-institute 
97. University Leiden 
98. Valente 
99. Veilig Thuis 
100. VeiligheidNL 
101. Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)  
102. Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) 
103. Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland 
104. Verwey-Jonker Instituut 
105. VluchtelingenWerk Nederland  
106. Voedingscentrum 
107. Vrije Universiteit Amsterdam  
108. WO=MEN Dutch Gender Platform  
109. Young Amsterdam 
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