
Aan: Raadsgriffies van de Nederlandse Gemeenten

Cc: Vereniging Nederlandse Gemeenten

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

Amstelveen, 28 januari 2022

Geachte raadsgriffier,

1. Hierbij  zend  ik  u  mijn  bijdrage  van  21  januari  2022  in  het  kader  van  het  jaarlijkse 
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. 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, 89 th Session (17 Jan 2022 - 11 Feb 
2022),  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.

5. 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;

6. 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. Daarom wijs ik in mijn brief op het belang van deze stukken en onderbouw ik dit  
(misdaden tegen de menselijkheid). 



7. 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. 

8. 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. 

9. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijgesloten stukken. Graag van u vernemend.

Kind regards/met vriendelijke groet,

NAKAD  LAW
YOUR PARTNER IN JUSTICE

 
human rights advocate/burgerrechtenactiviste
(formerly registered as a lawyer at the Dutch Bar in Amsterdam/oud-advocaat)

W: https://www.nakadlaw.nl/en (English) www.nakadlaw.nl     (Dutch)
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