
Geachte Burgemeesters, Wethouders en Raadsleden,

We informeren U graag over graag over deze actie (hieronder). Dit is een concept. We zoeken 
vandaag de steun van o.m. Ned. Com. Juristen en Mensenrechten, rechtsfaculteiten, vakbonden, 
welzijnsinstellingen, politieke partijen, gemeenten, zo mogelijk kerken. Dit is veel en veel te ver 
gegaan. We willen dit dinsdag publiceren een woensdag petitie starten.

Stuur deze oproep svp ook door aan zoveel mogelijk geestverwanten die dit ook kunnen steunen!

In het geval van de Kinderstoeslagenaffaire zijn de mensenrechten jarenlang, systematisch en vooral: 
racistisch door de overheid geschonden - en de twee hoofdverantwoordelijken denken dat ze ermee 
weg kunnen komen en gewoon kunnen doorgaan...

Om Gandalf in zijn strijd tegen het grootste monster uit de Ban van de Ring te citeren: "Thou shalt not 
pass...!!"
En het lukte hem ook nog... 
Of met een ander citaat, meer uit de werkelijkheid: 'De meeste mensen deugen...' Laten we het 
hopen. Of misschien komen ze tot inkeer...

Neem svp telefonisch contact op voor overleg, ook 's avonds. 06 2704 7728.

Dank
M vr gr
Arthur E.A.J. Graaff

Rapp. Nazisme, Racisme en Fascsisme
woordv. AFVN-BvA (oud-verzetstrijders en atifacsisten)
lid Com. 21 Maart tegen  Racisme

________________________________
CONCEPT

'Rutte en Hoekstra mogen alleen doorgaan als zij € 30.000 betalen vóór de 
verkiezingen'

DEN HAAG, 18 jan 2021 - 'Premier Rutte en minister Hoekstra mogen alleen doorgaan als lijstrekker 
en/of minister als zij vóór de verkiezingen de € 30.000 compensatie laten uitbetalen '. Doen zij dat niet, 
dan moeten ze uit de politiek verdwijnen. Dat eisen enkele groepen voor mensenrechten die een brief 
aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Niet alleen zijn onder hun bewind naar schatting 26.000 mensen door de staat opzettelijk benadeeld, 
ook is het recht vervolgens actief geworden om hen verder te benadelen. Bovendien heeft de 
belastingdienst hun privacyrechten op grote schaal en ernstig ernstig geschonden.

Verder heeft de staat, in onze maatschappij de enige beschermer van gelijke rechten die de grondwet 
garandeert, zich op grote schaal en systematisch racistisch, haatvol en ontrechtend gedragen op een 
manier die doet denken aan het eerste optreden van de nazi's tegen de Joden in Nazi-Duitsland na 
1933, stellen de groepen. 

Levens van volwassenen, en erger nog: volkomen onschuldige kinderen, zijn ernstig verpest, mogelijk 
voorgoed. Het is onbegrijpelijk dat deze twee hoofdpersonen denken dat hun carrières zich kunnen 
voortzetten door een symbolische daad van aftreden, die in de praktijk niets voorstelt. 

Welke rol deze mannen nog kunnen vervullen, kan alleen besloten worden door hun slachtoffers. 
Rutte en Hoekstra moeten verklaren dat zij akkoord zullen gaan met een speciale peiling onder hun 
slachtoffers op 1 september 2021, en dat zij zich tot die tijd afzijdig houden van overheidsbestuur.

Volgens de groepen gaat het hier om zulke grootschalige wandaden van de staat tegen zijn burgers, 
dat die fascistoïde kenmerken lijken te dragen.  De groepen wijzen erop dat Rutte in 2007 als 



staatssecretaris al eens door de rechter is veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie en een 
zaak, die grote overeenkomsten met de toeslagenaffaire vertoont.

De eis omvat de volgende zeven punten: 
1. De overheid gaat dagelijks publiceren hoeveel er de vorige dag uitbetaald is en aan hoeveel 
mensen en hoeveel nog onbekende slachtoffers er de vorige dag zijn gevonden en hoeveel mensen 
er werken aan de afhandeling op de speciale afdeling en wat Rutte en Hoekstra intern over deze 
affaire bespreken.
2. De compensatie van € 30.000 moet vóór de verkiezingen aan alle betrokkenen worden uitbetaald, 
echter zonder aftrek van besdtaande vorderingen van de berlastingdienst (zie ook 3).
3. Alle invorderingen van de belastingdienst in verband met de toeslagenslachtoffers moeten worden 
gestaakt tot 31 december 2021. Medewerkers van de dienst worden ogeroepen om zelfstandig zulke 
invorderingnen te staken, als hun leiding dat niet deze week besluit.
4. Ook alle overige invorderingen door niet-overheden die met de toeslagen samenhangen, moeten 
stoppen en de overheid moet daartoe een regeling treffen en een akkoord met de schuldeisers sluiten, 
en zich garant stellen. 
5. De overheid moet een aparte dienst laten oprichten en financieren, onder het beheer van de 
ombudsman, die actief slachtoffers gaat opsporen omdat velen van hen door schaamte en onmacht 
zich niet hebben verdedigd tegen de wandaden van de belastingdienst. 
6. De afdeling afhandeling toeslagenaffaire van de belastingdienst, die alweer gedetacheerd 
personeel heeft verloren, krijgt dat personeel weer terug tot eind 2021 en krijgt een toeizchthouder van 
de Rekenkamer en van de Ombudsman, die toegang hebben tot alle informatie en alle overleg binnen 
die afdeling. Deze twee publiceren wekelijks op vrijdagmiddag twee uur vóór de wekelijks 
persconferentie van Rutte over de voortgang.
7. Alle rechtszaken tegen slachtoffers van de toeslagenaffaire en in verband daarmee, worden 
bevroren tot eind 2021. Alle rechtszaken waarin al een uitspraak gedaan is, vallen onder een 
algemene regel, in te stellen door de Tweede Kamer en de regering, van automatisch beroep of 
herziening op ambtshalve gronden. De slachtoffers hebben tot eind 2021 om te melden of zij van dit 
recht gebruik willen maken of niet.


